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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi ส าหรับส านักงานสรรพสามิต 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ความเป็นมา 

ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานในส านักงานสรรพสามิตทั่วประเทศใน ปัจจุบันในยังไม่
สามารถรองรับการท างานของเจ้าหน้าทีแ่ละการให้ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อการช าระภาษี ท าให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ จากสภาพเครือข่ายเดิมท่ีคับค่ังในช่วงการใช้งาน
หนาแน่น ท าให้ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของระบบงานที่เพ่ิมข้ึน  ดังนั้นกรมสรรพสามิต จึงต้อง
จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อมา เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
รองรับการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตทั่วประเทศให้สามารถใช้ระบบงานผ่านระบบเครือข่าย
WiFi ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

ด้วยกรมสรรพสามิตมีความประสงค์จัด ซ้ือตามโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi 
ส าหรับส านักงานสรรพสามิตเพื่อให้ ส านักงานของกรมสรรพสามิตทั่วประเทศ มีความคล่องตัวในการ
เข้าถึงระบบงานต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิตที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ภายนอก ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ สุราในการรับส่งข้อมูลการ
ช าระภาษี งบเดือน ข้อมูลประมาณการใช้แสตมป์แสตมป์ และรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ด้านการควบคุมโรง
อุตสาหกรรม และการรับจ่ายแสตมป์ส รรพสามิตประหยัดต้นทุนการเดินสายเครือข่ายสื่อสารภายใน 
(LAN)เพ่ิมเติมในกรณีที่มีหน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการอุปกรณ์พวก Tablet หรือ Smart 
Phone ที่ใช้ภายในส านักงานสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรได้ทันที                     
เพ่ิมประสิทธิภ าพในการติดต่อสื่อสาร สามารถให้บริการผู้รับบริการ เช่นผู้เสียภาษี ในการออก
อินเทอร์เน็ต หรือติดต่อ สื่อสารภายในกรมสรรพสามิต ในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วนในการใช้ข้อมูล          
เพ่ือการจัดเก็บภาษีและเพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกรมสรรพสามิตต่อการบริการผู้เสีย ภาษี
และประชาชนทั่วไป  

 
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพ ขายพัสดุที่ประกวดราคา ซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 



2 

 

......................................กรรมการ  ........................................กรรมการ  .......................................กรรมการ 
 

........................................กรรมการ              .......................................กรรมการ 

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ  
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซ้ือครั้งนี ้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จด ทะเบียนในประเทศไทย ที่มิใช่เป็น
กิจการร่วมค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการขาย และ /หรือให้เช่า /ให้เช่าซื้อ     
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์           
ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา 

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหากมิใช่ผู้ผลิตเองจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน
จ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือสาขาผู้ผลิตในประเทศไทย หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ไ ด้รับการ
แต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยหนังสือแต่งตั้งต้องออกให้ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน นับจนถึงวันยื่นซอง
เอกสารประกวดราคา  

3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเคยมีผลงานในการขายและติดตั้งระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์  
หรือเครือข่าย ไร้สาย WiFi ให้กับหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน ) ต่อ 1 สัญญา โดยต้องเสนอส าเนาเอกสารสัญญาพร้อม
เอกสารแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน ลงนามโดยหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 

 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปก รณ์ควบคุมระบบเครือข่าย  WiFi ส าหรับส านักงาน

สรรพสามิต 
4.1 การออกแบบระบบสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายไร้สายกรมสรรพสามิตและระบบอื่นที่

เกี่ยวข้อง เป็นไปตามรูปข้างล่าง   
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รูปภาพ  การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย WiFi ส าหรับส านักงานสรรพสามิต 

4.2 คุณลักษณะของระบบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายกรมสรรพสามิตที่จัดซื้อเป็นดังนี้ 

4.2.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Power Over Ethernet Switch จ านวน 282 ชุด มี

คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 

(1) มีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbpsและ Forwarding 

Rate ไม่น้อยกว่า 40 Mpps และรองรับการท างานแบบ Stackable ได ้

(2) มีพอร์ตแบบ 10/100/1000BASE-T จ านวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ตแต่ละ

พอร์ตสามารถจ่ายกระแสไฟตามมาตรฐาน IEEE802.3af ได ้

(3) มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 1000BaseX (SFP) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 

พอร์ตพร้อม Module SX 

(4) มีหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

(5) มีหน่วยความจ าแบบ Flash Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 

(6) สามารถท า VLAN ไดต้ามมาตรฐาน IEEE802.1p และ IEEE802.1Q ได ้

(7) สามารถท า Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ได ้

(8) สามารถท า VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Active VLAN 

(9) สามารถท า Port Mirror และ VLAN Mirror ได้ 

(10) รองรับการให้บริการ User Authentication ด้วย RADIUS โดยท างาน

ร่วมกับ IEEE802.1x ได ้
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(11) สามารถป้องกันการโจมตี แบบ Broadcast Storm  Multicast Storm 

และ Unicast Storm ได ้

(12) สามารถบริหารและจัดการอุ ปกรณ์ด้วย SNMP, TFTP และ Syslog ได้

เป็นอย่างน้อย 

(13) อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 19 นิ้วได ้

(14) อุปกรณ์ต้องรองรับ Power Supply แบบ Redundant และสามารถใช้
งานกับระบบไฟฟ้าแบบ 220 VAC ได ้

 
4.2.2 อุปกรณ์ Smart Access Point จ านวน 939 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 

(1) อุปกรณ์ต้องสามารถท างานได้ตามมาตรฐานทางระบบเครือข่ายไร้สายหรือ 

WIFI Certification อย่างน้อยดังนี้  IEEE 802.11a, IEEE802.11g และ 

IEEE 802.11n หรือดีกว่า 

(2) อุปกรณ์ต้อง สามารถท างานได้ มาตรฐานการ เลือกช่องสัญญาณในการใช้

งานได้ตามมาตรฐาน Dynamic Frequency Selection (DFS) หรือ 

Automatic channel selection 

(3) อุปกรณ์ต้องสามารถใช้งานบนระบบคลื่นความถ่ีแบบ 2.4 GHz และ 

5GHz ได้พร้อมๆ กัน (Dual-Band AP) 

(4) มีเสาอากาศแบบ Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) ชนิด 2x2 

แบบ 2 Spatial Streams หรือดีกว่า 

(5) สามารถตรวจสอบการรบกวนคลื่นสัญญาณจากอุปกรณ์อ่ืนได้ 

(6) มีเสาอากาศแบบทิศทางภายในตัวอุปกรณ์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง

ในการรับส่งข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ  ด้วยการค านวณจากทุกๆ Packet ที่

รับส่งข้อมูล หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ ที่สามารถท าให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุด 

(7) มีเสาอากาศแบบ Dual-polarized ภายในตัวอุปกรณ์  

(8) สามารถเลือกช่องสัญญาณได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการพิจารณาความเร็วใน

การรับส่งข้อมูล (Throughput) ที่มากท่ีสุดตามสภาพแวดล้อม ณ เวลา

นั้นๆ 

(9) มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
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(10) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ด้วย Web GUI หรือ ผ่าน Cloud ได้ 

(11) สามารถรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน  IEEE 802.3af หรือ Power Over 

Ethernet (POE) ได้  

(12) รองรับวิธีการพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐาน IEEE802.1x, WPA และ WPA2 

(13) สามารถท างานได้ในลักษณะ Wireless Mesh (Full Mesh) ในลักษณะ 

Adaptive Wireless Routing หรือ Automatic Path Selection หรือ 

Adaptive Wireless Path หรือ Self-Healing หรือ Self-Optimizing 

หรือ Self-Organizing Wireless Mesh Network หรือชื่ออ่ืนที่มีการ

ท างาน ตามมาตรฐาน  โดยอุปกรณ์ต้องสามารถค้นหาเส้นทางได้โดย

อัตโนมัติ 

(14) สามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลแบบ Rate Limiting ,Band steering 

และ Airtime fairness ได้เป็นอย่างน้อย 

(15) อุปกรณ์ท างานได้ทั้งแบบ Stand Alone และภายใต้อุปกรณ์ควบคุม 

(Wireless Controller) ได ้

(16) อุปกรณ์กระจายสัญญาณจะต้องถูกควบคุม ด้วยอุปกรณ์จากส่วนกลางเพ่ือ

จัดการและบริหารอุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งหมดในระบบ 

(17) มีไฟแสดงสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ 

(18) ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน FCC, CE และ RoHS เป็นอย่าง

น้อย 

4.2.3  อุปกรณ ์Wireless Management จ านวน 282 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 

(1) มีพอร์ตแบบ 10/100/1000 จ านวนไม่น้อยกว่า  13 พอร์ต 
(2) มีหน่วยความจ า (RAM) ไม่น้อยกว่า 2 GB 
(3) สามารถท า WiFi Hotspot Serverได ้
(4) สามารถปรับแต่ง ใส่โลโก้ เพ่ือก าหนดหน้า Login  ของผู้ใช้ได้ 

 
4.2.4  เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) จ านวน 282 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้ 

(1)  มีขนาดไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า  
(2)  มีระยะเวลาในการส ารองกระแสไฟฟ้า (Backup Time) ไม่น้อยกว่า           

15 นาที Full Load ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ชุด กรณีที่
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ระบบ   ไฟฟ้าขัดข้อง  โดยใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid 
Maintenance Free โดยแบตเตอรี่ต้องรับประกันการใช้งานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 

(3)  ใช้กับระบบไฟฟ้าแบบ Single Phase สามารถรับแรงดันไฟฟ้า Input 
Voltage 220 V+/-20% หรือดีกว่า ความถ่ี 50 Hz +/-5% หรือดีกว่า 

(4)   สามารถจ่ายไฟฟ้าแรงดัน Output Voltage 220 V+/-5% หรือดีกว่า 
ความถี่ 50 Hz+/-0.2% หรือดีกว่า 

 
4.2.5 อุปกรณ์ USB Wireless for PC Connect จ านวน 900 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 

(1)   เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายส าหรั บเชื่อมต่อภายนอกแบบ USB ที่
สามารถใช้งานบนระบบความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz (Dual-band) ได ้

 (2)  รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน 802.11b, 802.11g และ 
802.11n หรือดีกว่า  

(3)   สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows 7 หรือดีกว่า 
(4)   รองรับการเข้ารหัสแบบ WEP, WPA และ WPA2 
(5) มีเสาอากาศแบบ Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) ชนิด 2x2 

หรือดีกว่า 
 
4.2.6 ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ จ านวน 282 ตู้ (ตู้ Rack ขนาด 15U) 

(1)   เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 15U 
(2)   มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 
(3)   มีพัดลมส าหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

  
4.2.7 การส ารวจพื้นที่ และการ ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย WiFi พร้อมการเดินสายที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ส านักงาน สรรพสามิต   ส านักงาน สรรพสามิต ภาค ส านักงาน
สรรพสามิต พ้ืนที่   ส านักงานสรรพสามิต พ้ืนที่สาขา  และส านักงานสรรพสามิต
ประจ าโรงงาน  รวมจ านว น 282 แห่ง โดยมีรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ  
ดังนี้ 
1. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ของส านักงาน

ต่างๆ ที่กรมก าหนดและเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 
(1) อุปกรณ์ Power Over Ethernet Switch  
(2) อุปกรณ์ Smart Access Point  
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(3) อุปกรณ ์Wireless Management 
(4) อุปกรณ์ USB Wireless for PC Connect 
(5) อุปกรณ ์Rack 19 นิ้ว 
(6) เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 

2. ด าเนินการเชื่อมโยงวงจรสื่อสารข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ด้วยสาย UTP CAT6 
หรือดีกว่า เพื่อให้ระบบเครือข่าย  WiFi สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามรูปแบบที่ก าหนด 
 

4.3 เงื่อนไขทั่วไปในการติดตั้งระบบเครือข่าย WiFi 
4.3.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วน หรือซอฟต์แวร์ที่จ าเป็น  

ส าหรับการท างานของระบบ เครือข่าย WIFI ให้สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่
คิดมูลค่าเพ่ิมเติมจากราคาท่ีเสนอ 

4.3.2 จุดที่มีการติดตั้งสายสัญญาณทั้งหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์ปลายทาง
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในจ านวนที่เหมาะสม เช่น metal-box/wall enclosures, patch 
panel, patch cable เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้ทันทีตามมาตรฐานการติดตั้งระบบ
เครือข่าย 

4.3.3  อุปกรณ์ใดๆ ที่ติดตั้งภายในตู้ Rack ที่ต้องท าการเชื่อมกระแสไฟฟ้าเข้าไปยัง ตู้ Rack ให้
สามารถใช้งานได้  หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดหา
อุปกรณ์ให้เหมาะสมในการเชื่อมต่อ 

4.3.4  การเดินสายในอาคารต้องกระท าโดยวิธีการที่จะไม่กระทบกระเทือนกับโค รงสร้างหลัก
ของตัวอาคารสถานที่ และซ่อนสายไว้ภายในฝ้าเพดานหรือสถานที่ที่เหมาะสมเว้นแต่    
ไม่สามารถกระท าได ้

4.3.5  การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสถานที่ภายหลังการเดินสายทุกๆสถานที่ ที่มีการรื้อ
อาคารสถานที่เพ่ือการเดินสาย หากมีรอยเปรอะเปื้อนหรือสิ่งอ่ืนใดอันเกิดข้ึน อัน
เนื่องมาจากการเดินสาย ต้องซ่อมแซม ทาสี หรือการกระท าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดี
เหมือนเดิม 

4.3.6  การเดินสายน าสัญญาณหรือสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของการ
ไฟฟ้านครหลวงหรือได้มาตรฐานสูงกว่า 

4.3.7  การเดินสายสัญญาณจะต้องไม่มีการต่อสายระหว่างทางในทุกกรณี และมีความยาวของ
สายแต่ละเส้นไม่เกิน 90 เมตร 
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4.3.8  การเดินสายสัญญาณปลายสายทั้ง 2 ด้านต้องมีหมายเลขหรืออักษร (Label) โดยให้ใส่ 
Wire Market ให้ตรงกันทั้งสองด้าน โดยเรียงหมายเลขตามล าดับต่อจากหมายเลขท่ีมี
อยู่แล้ว 

4.3.9  ในการทดสอบสายสัญญาณ UTP ผู้ชนะการประกวดราคาต้องกระท าภายหลังการติดตั้ง 
โดยทดสอบงานทั้งหมด (100% inspection) และท าการบันทึกผลการทดสอบเพื่อ
ประกอบในรายงานด้วยและจะต้องจัด ให้มีการทดสอบแบบสุ่มโดยคณะกรรมการตรวจ
รับ ก่อนการตรวจรับงาน 

4.3.10  อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการทดสอบผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็น          
ผู้จัดหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

4.3.11  ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดหาพร้อมติดตั้งระบบโปรแกรมและฮาร์ดแวร์ ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการได้จากส่วนกลาง เช่น ก าหนดค่าการท างาน (Configuration) ตรวจสอบ
การท างาน และการแสดงสถานะของอุปกรณ์ Smart Access Point  

4.3.12  ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องด าเนินการจัดการการเข้าใช้งานผ่านระบบ WiFi Hotspot 
โดยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบตัวตน (Authentication) อาศัยระบบฐานข้อมูลผู้ใช้ (LDAP) 
ของกรมสรรพสามิต 

4.3.13 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดท าหน้าเว็บส าหรับเข้าใช้งานผ่านระบบ Hotspot            
ทุกแห่งที่ติดตั้ง 

4.3.14  การส่งมอบงานนอกจากในส่วนของ Test Report ของสายสัญญาณแล้วจะต้องท าการ
ส่งมอบ As-Built Drawing พร้อมภาพถ่ายการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้ Rack และ AP
ของการติดตั้งทั้งหมดอย่างละเอียดโดยรวมถึงแนวทางการเดินสายในรูปของ                
Hard Copy และ Soft Copy จ านวน 2 ชุด 

 
4.4 การอบรมมีรายละเอียดหลักสูตรที่ครอบคลุมอุปกรณ์ที่เสนอ ดังนี้ 

การบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายกรมสรรพสามิต จ านวน 30 คน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 
 

4.5 สถานที่ติดตั้งใช้งาน 

สถานที่ติดตั้งใช้งาน ณ ส านักงานสรรพสามิต ภาค ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  ส านักงาน

สรรพสามิตพ้ืนทีส่าขา และส านักงานสรรพสามิตประจ าโรงงาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 282 แห่ง 
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5. การรับประกัน 

5.1  ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์และระบบต่างๆภายใต้ระบบเครือข่าย  
WiFi ของกรมสรรพสามิต เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีการรับประกันในลักษณะ On-site 
Service 1 ปี นับจากวันที่กรมสรรพสามิต ได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

5.2  ระหว่างการรับประกันความช ารุด บกพร่อง และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบต่างๆภายใต้
ระบบเครือข่ายไร้สายของกรมสรรพสามิต ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง และ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในลักษณะ            
On-Site Service (เข้ามาตรวจสอบแก้ไข ณ กรมสรร พสามิตในกรณีท่ีเกิดการขัดข้องในการ             
ใช้งาน ) โดยผู้รับจ้างจะต้องน าเสนอแผนและวิธีซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ และระบบต่างๆ           
มาพร้อมกับเอกสารข้อเสนอโครงการในครั้งนี้ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของ                   
กรมสรรพสามิต 

5.3  กรณีท่ีระบบมีปัญหาหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องตอบรับทราบต่อการแจ้งเหตุ ไม่เกิน 1 วันท าการ 
และต้องท าการซ่อมแซมแก้ไขระบบหรือติดตั้งอุปกรณ์ /ชิ้นส่วนส ารองมีประสิทธิภาพทัดเทียม
กันมาใช้แทนให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม หรือสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่เกิน                   
3 วันท าการ (หลังจากรับแจ้งจากกรมสรรพสามิต) 

5.4  กรณีผู้รับจ้างด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบโดยใช้อุปกรณ์ /ชิ้นส่วนทดแทน ซึ่งแตกต่างจาก
อุปกรณ์เดิมที่น าเสนอ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ /ชิ้นส่วนที่ช ารุดบกพร่อง
ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการ ทั้งนี้ เมื่ออุปกรณ์ /ชิ้นส่วนที่ช ารุดดังกล่าวได้รับการซ่อมแซม
แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
6. การส่งมอบงาน 

ปีงบประมาณ 2558 

งวดงานที่ 1  ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องมีการส่งมอบงาน 

ผลการส ารวจพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมแผนงานการติดตั้ง จ านวน 54 แห่ง 

  งวดงานที่ 2 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องส่งมอบและติดตั้ง

ระบบเครือข่าย WiFi พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 54 แห่ง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Power Over Ethernet Switch 

จ านวน 54 ชุด 

2. อุปกรณ์ Smart Access Point จ านวนตามงวดงานที่ 1 (ผลที่ได้จาก

การส ารวจ) 

3. อุปกรณ ์Wireless Management จ านวน 54 ชุด 
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4. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) จ านวน 54 ชุด 

5. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ตู้ Rack ขนาด 15U) จ านวน 54 ตู้  

6. การฝึกอบรม จ านวน 1 หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 2559 

งวดงานที่ 3  ภายใน 330 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยโดยต้องมีการส่งมอบ

งาน ผลการส ารวจพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมแผนงาน การติดตั้ง จ านวน 228 แห่ง 

 งวดงานที่ 4 ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องส่งมอบและติดตั้ง

ระบบเครือข่าย WiFi พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 228 แห่ง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Power Over Ethernet Switch 

จ านวน 228 ชุด  

2. อุปกรณ์ Smart Access Point จ านวนครบตามสัญญา 

3. อุปกรณ ์Wireless Management จ านวน 228 ชุด 

4. อุปกรณ์ USB Wireless for PC Connect จ านวน 900 ชุด 

5. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) จ านวน 228 ชุด 

6. ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ตู้ Rack ขนาด 15U) จ านวน 228 ตู้  

 

7. บุคลากร 

บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

8  วงเงินที่ขออนุมัติ  
เงินงบประมาณ ปี 2558 จ านวน 17,600,000 บาท และเงินงบประมาณ ปี 2559 จ านวน 

70,400,000 บาท รวมเงินงบประมาณจ านวน 88,000,000 บาท (แปดสิบแปดล้านบาทถ้วน) 
 

 


