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รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การประกวดราคาซ้ือตามโครงการจัดหาระบบเครือขาย WiFi สําหรับสํานักงานสรรพสามิต 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

1. ความเปนมา 

ระบบเครือขายท่ีติดตั้งใชงานในสํานักงานสรรพสามิตท่ัวประเทศใน ปจจุบันในยังไม

สามารถรองรับการทํางานของเจาหนาท่ีและการใหใหบริการประชาชนผูมาติดตอการชําระภาษี ทําให

การปฏิบัติงานไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ จากสภาพเครือขายเดิมท่ีคับค่ังในชวงการใชงาน

หนาแนน ทําใหไมสามารถรองรับการขยายตัวของระบบงานท่ีเพ่ิมข้ึน  ดังนั้นกรมสรรพสามิต จึงตอง

จัดหาระบบเครือขายไรสายเพ่ือมา เพ่ิมชองทางในการสื่อสารขอมูลผานระบบคอมพิวเตอร เพ่ือให

รองรับการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตท่ัวประเทศใหสามารถใชระบบงานผานระบบเครือขาย

WiFi ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค 

ดวยกรมสรรพสามิตมีความประสงคจัด ซ้ือตามโครงการจัดหาระบบเครือขาย WiFi 

สําหรับสํานักงานสรรพสามิตเพ่ือให สํานักงานของกรมสรรพสามิตท่ัวประเทศ มีความคลองตัวในการ

เขาถึงระบบงานตาง ๆ ของกรมสรรพสามิตท่ีใชงานอยูในปจจุบัน และการเขาถึงขอมูลขาวสาร

ภายนอก ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูประกอบอุตสาหกรรม และผูประกอบการ สุราในการรับสงขอมูลการ

ชําระภาษี งบเดือน ขอมูลประมาณการใชแสตมป และรวมถึงขอมูลอ่ืน  ๆ ดานการควบคุม                

โรงอุตสาหกรรม และการรับจ ายแสตมปสรรพสามิต ประหยัดตนทุนการเดินสายเครือขายสื่อสาร

ภายใน (LAN)เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีหนวยงานมีเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือบริการอุปกรณพวก Tablet หรือ 

Smart Phone ท่ีใชภายในสํานักงานสามารถเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกรไดทันที                     

เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร สามารถใหบริการผูรับบริการ เชนผูเสียภาษี ในการออก

อินเทอรเน็ต หรือติดตอ สื่อสารภายในกรมสรรพสามิต ในกรณีท่ีเกิดปญหาเรงดวนในการใชขอมูล          

เพ่ือการจัดเก็บภาษีและเพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของกรมสรรพสามิตตอการบริก ารผูเสียภาษี

และประชาชนท่ัวไป  

 

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพ ขายพัสดุ ท่ีประกวดราคา ซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 
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3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ

ของทางราชการ 

3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ  

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ 

3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจด ทะเบียนในประเทศไทย ท่ีมิใชเปน

กิจการรวมคา ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจการขาย และ /หรือใหเชา /ใหเชาซ้ือ     

ดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ มาไมนอยกวา 5 ป นับจนถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการ

ประกวดราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค า กระทรวงพาณิชย           

ออกใหหรือรับรองใหไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา 

3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาหากมิใชผูผลิตเองจะตองเปนบริษัทท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทน

จําหนายโดยตรงจากผูผลิต หรือสาขาผูผลิตในประเทศไทย หรือตัวแทนจําหนายท่ีไ ดรับการ

แตงตั้งจากผูผลิต โดยหนังสือแตงตั้งตองออกใหลวงหนาไมเกิน 90 วัน นับจนถึงวันยื่นซอง

เอกสารประกวดราคา  

3.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเคยมีผลงานในการขายและติดตั้งระบบเครือขาย คอมพิวเตอร  

หรือเครือขาย ไรสาย WiFi ใหกับหนวยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มีมูลคาไมนอยกวา 

40,000,000 บาท (สี่สิบลานบาทถวน ) ตอ 1 สัญญา โดยตองเสนอสําเนาเอกสารสัญญาพรอม

เอกสารแนบทายสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานเจาของงาน ลงนามโดยหัวหนา

สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ 

 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปก รณควบคุมระบบเครือขาย  WiFi สําหรับสํานักงาน

สรรพสามิต 

4.1 การออกแบบระบบสถาปตยกรรมของระบบเครือขายไรสายกรมสรรพสามิตและระบบอ่ืนท่ี

เก่ียวของ เปนไปตามรูปขางลาง   
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MOF 

POE Switch 24 Ports

Hotspot Wireless
 Management

UTP CAT 6

Access 
Point

ระบบเครือขาย Wifi 

 

รูปภาพ  การเชื่อมตอระบบเครือขาย WiFi สําหรับสํานักงานสรรพสามิต 

4.2 คุณลักษณะของระบบอุปกรณเครือขายไรสายกรมสรรพสามิตท่ีจัดซ้ือเปนดังนี้ 

4.2.1 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ Power Over Ethernet Switch จํานวน 282 ชุด  

มีคุณลักษณะอยางนอยดังนี้ 

(1) มีขนาดของ Switching Capacity ไมนอยกวา 56 Gbpsและ Forwarding 

Rate ไมนอยกวา 40 Mpps และรองรับการทํางานแบบ Stackable ได 

(2) มีพอรตแบบ 10/100/1000BASE-T จํานวนไมนอยกวา 24 พอรตแตละ

พอรตสามารถจายกระแสไฟตามมาตรฐาน IEEE802.3af ได 

(3) มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 1000BaseX (SFP) จํานวนไมนอยกวา  

2 พอรตพรอม Module SX 

(4) มีหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 128 MB 

(5) มีหนวยความจําแบบ Flash Memory ขนาดไมนอยกวา 16 MB 

(6) สามารถทํา VLAN ไดตามมาตรฐาน IEEE802.1p และ IEEE802.1Q ได 

(7) สามารถทํา Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ได 

(8) สามารถทํา VLAN ไดไมนอยกวา 1,000 Active VLAN 

(9) สามารถทํา Port Mirror และ VLAN Mirror ได 

(10) รองรับการใหบริการ User Authentication ดวย RADIUS โดยทํางาน

รวมกับ IEEE802.1x ได 
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(11) สามารถปองกันการโจมตี แบบ Broadcast Storm  Multicast Storm 

และ Unicast Storm ได 

(12) สามารถบริหารและจัดการอุปกรณดวย SNMP, TFTP และ Syslog            

ไดเปนอยางนอย 

(13) อุปกรณตองสามารถติดตั้งบน Rack 19 นิ้วได 

(14) อุปกรณตองรองรับ Power Supply แบบ Redundant และสามารถใช

งานกับระบบไฟฟาแบบ 220 VAC ได 

 

4.2.2 อุปกรณ Smart Access Point จํานวน 939 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอยดังนี้ 

(1) อุปกรณตองสามารถทํางานไดตามมาตรฐานทางระบบเครือขายไรสายหรือ 

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

IEEE 802.11n หรือดีกวา 

(2) อุปกรณตองสามารถทํางานไดมาตรฐานการเลือกชองสัญญาณในการใช

งานไดตามมาตรฐาน Dynamic Frequency Selection (DFS) หรือ 

Automatic channel selection 

(3) อุปกรณตองสามารถใชงานบนระบบคลื่นความถ่ีแบบ 2.4 GHz และ 

5GHz ไดพรอมๆ กัน (Dual-Band AP) 

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

แบบ 2 Spatial Streams หรือดีกวา 

(5) สามารถตรวจสอบการรบกวนคลื่นสัญญาณจากอุปกรณอ่ืนได 

(6) มีเสาอากาศแบบทิศทางภายในตัวอุปกรณ โดยสามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง

ในการรับสงขอมูลไดโดยอัตโนมัติ  ดวยการคํานวณจากทุกๆ Packet ท่ี

รับสงขอมูล หรือใชวิธีการอ่ืนๆ ท่ีสามารถทําใหไดสัญญาณท่ีดีท่ีสุด 

(7) มีเสาอากาศแบบ Dual-polarized หรือ omni,horizontal beamwidth 

360๐  ภายในตัวอุปกรณ  

(8) สามารถเลือกชองสัญญาณไดโดยอัตโนมัติ ดวยการพิจารณาความเร็วใน  

การรับสงขอมูล (Throughput) ท่ีมากท่ีสุดตามสภาพแวดลอม ณ เวลานั้นๆ 

(9) มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 พอรต 
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(10) สามารถบริหารจัดการอุปกรณดวย Web GUI หรือ ผาน Cloud ได 

(11) สามารถรับกระแสไฟฟาตามมาตรฐาน  IEEE 802.3af หรือ Power Over 

Ethernet (POE) ได  

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

(13) สามารถทํางานไดในลักษณะ 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 หรือชื่ออ่ืนท่ีมีการทํางาน

ตามมาตรฐาน โดยอุปกรณตองสามารถคนหาเสนทางไดโดยอัตโนมัติ 

(14) สามารถควบคุมการใชงานขอมูลแบบ Rate Limiting ,Band steering 

และ Airtime fairness ไดเปนอยางนอย 

(15) อุปกรณทํางานไดท้ังแบบ Stand Alone และภายใตอุปกรณควบคุม 

(Wireless Controller) ได 

(16) อุปกรณกระจายสัญญาณจะตองถูกควบคุมดวยอุปกรณจากสวนกลางเพ่ือ

จัดการและบริหารอุปกรณกระจายสัญญาณท้ังหมดในระบบ 

(17) มีไฟแสดงสถานการณทํางานของอุปกรณ 

(18) ไดรับการรับรองผลิตภัณฑตามมาตรฐาน FCC, CE และ RoHS เปนอยางนอย 

4.2.3  อุปกรณ Wireless Management จํานวน 282 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอยดังนี้ 

(1) มีพอรตแบบ 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา  13 พอรต 

(2) มีหนวยความจํา (RAM) ไมนอยกวา 2 GB 

(3) สามารถทํา WiFi Hotspot Serverได 

(4) สามารถปรับแตง ใสโลโก เพ่ือกําหนดหนา Login ของผูใชได 

 

4.2.4  เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) จํานวน 282 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 

(1)  มีขนาดไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา  

(2)  มีระยะเวลาในการสํารองกระแสไฟฟา (Backup Time) ไมนอยกวา           

15 นาที Full Load สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 1 ชุด กรณีท่ี

ระบบ  ไฟฟาขัดของ โดยใชแบตเตอรี่ชนิดSealed Lead Acid 

Maintenance Free โดยแบตเตอรี่ตองรับประกันการใชงานเปน

ระยะเวลา 1 ป 
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(3)  ใชกับระบบไฟฟาแบบ Single Phase สามารถรับแรงดันไฟฟา Input 

Voltage 220 V+/-20% หรือดีกวา ความถ่ี 50 Hz +/-5% หรือดีกวา 

(4)   สามารถจายไฟฟาแรงดัน Output Voltage 220 V+/-5% หรือดีกวา 

ความถ่ี 50 Hz+/-0.2% หรือดีกวา 

 

4.2.5 อุปกรณ USB Wireless for PC Connect จํานวน 900 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอยดังนี้ 

(1)   เปนอุปกรณรับสัญญาณไรสายสําหรับเชื่อมตอภายนอกแบบ USB ท่ี

สามารถใชงานบนระบบความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz (Dual-band) ได 

 (2)  รองรับการเชื่อมตอแบบไรสาย ตามมาตรฐาน 802.11b, 802.11g และ 

802.11n หรือดีกวา  

(3)   สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows 7 หรือดีกวา 

(4)   รองรับการเขารหัสแบบ WEP, WPA และ WPA2 

(5) มีเสาอากาศแบบ Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) ชนิด  

2x2 หรือดีกวา 

 

4.2.6 ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ จํานวน 282 ตู (ตู Rack ขนาด 15U) 

(1)   เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 15U 

(2)   มีชองเสียบไฟฟา จํานวนรวมไมนอยกวา 6 ชอง 

(3)   มีพัดลมสําหรับระบายความรอนไมนอยกวา 2 ตัว 

  

4.2.7 การสํารวจพ้ืนท่ี และการ ติดตั้งอุปกรณ ระบบเครือขาย WiFi พรอมการเดินสายท่ี

เก่ียวของในพ้ืนท่ี สํานักงาน สรรพสามิต   สํานักงาน สรรพสามิต ภาค สํานักงาน

สรรพสามิต พ้ืนท่ี   สํานักงานสรรพสามิต พ้ืนท่ีสาขา  และสํานักงานสรรพสามิต

ประจําโรงงาน  รวมจํานว น 282 แหง โดยมีรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ ตาง ๆ  

ดังนี้ 

1. ผูชนะการประกวดราคาตองดําเนินการออกแบบการติดตั้งอุปกรณของสํานักงาน

ตางๆ ท่ีกรมกําหนดและเสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติอุปกรณตางๆ ดังนี้ 

(1) อุปกรณ Power Over Ethernet Switch  

(2) อุปกรณ Smart Access Point  

(3) อุปกรณ Wireless Management 

(4) อุปกรณ USB Wireless for PC Connect 

(5) อุปกรณ Rack 19 นิ้ว 



7 

 

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

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

(6) เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) 

2. ดําเนินการเชื่อมโยงวงจรสื่อสารขอมูลท้ังหมดเขาดวยกันดวยสาย UTP CAT6               

หรือดีกวา เพ่ือใหระบบเครือขาย WiFi สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

 

4.3 เง่ือนไขท่ัวไปในการติดตั้งระบบเครือขาย WiFi 

4.3.1 ผูชนะการประกวดราคาตองจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ ชิ้นสวน หรือซอฟตแวรท่ีจําเปน  

สําหรับการทํางานของระบบ เครือขาย WIFI ใหสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ โดยไม

คิดมูลคาเพ่ิมเติมจากราคาท่ีเสนอ 

4.3.2 จุดท่ีมีการติดตั้งสายสัญญาณท้ังหมดนี้ใหรวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณปลายทาง

อ่ืนๆ ท่ีจําเปนในจํานวนท่ีเหมาะสม เชน metal-box/wall enclosures, patch 

panel, patch cable เพ่ือใหระบบสามารถใชงานไดทันทีตามมาตรฐานการติดตั้งระบบ

เครือขาย 

4.3.3  อุปกรณใดๆ ท่ีติดตั้งภายในตู Rack ท่ีตองทําการเชื่อมกระแสไฟฟาเขาไปยัง ตู Rack ให

สามารถใชงานได  หากไมสามารถเชื่อมตอได ผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดหา

อุปกรณใหเหมาะสมในการเชื่อมตอ 

4.3.4  การเดินสายในอาคารตองกระทําโดยวิธีการท่ีจะไมกระทบกระเทือนกับโครงสรางหลัก

ของตัวอาคารสถานท่ี และซอนสายไวภายในฝาเพดานหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมเวนแต    

ไมสามารถกระทําได 

4.3.5  การซอมแซมโครงสรางอาคารสถานท่ีภายหลังการเดินสายทุกๆสถานท่ี ท่ีมีการรื้อ

อาคารสถานท่ีเพ่ือการเดินสาย หากมีรอยเปรอะเปอนหรือสิ่งอ่ืนใดอันเกิดข้ึน อัน

เนื่องมาจากการเดินสาย ตองซอมแซม ทาสี หรือการกระทําใหอยูในสภาพเรียบรอยดี

เหมือนเดิม 

4.3.6  การเดินสายนําสัญญาณหรือสายไฟฟา ตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของการ

ไฟฟานครหลวงหรือไดมาตรฐานสูงกวา 

4.3.7  การเดินสายสัญญาณจะตองไมมีการตอสายระหวางทางในทุกกรณี และมีความยาวของ

สายแตละเสนไมเกิน 90 เมตร 

4.3.8  การเดินสายสัญญาณปลายสายท้ัง 2 ดานตองมีหมายเลขหรืออักษร (Label) โดยใหใส 

Wire Market ใหตรงกันท้ังสองดาน โดยเรียงหมายเลขตามลําดับตอจากหมายเลขท่ีมี

อยูแลว 

4.3.9  ในการทดสอบสายสัญญาณ UTP ผูชนะการประกวดราคาตองกระทําภายหลังการติดตั้ง 

โดยทดสอบงานท้ังหมด (100% inspection) และทําการบันทึก ผลการทดสอบเพ่ือ
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ประกอบในรายงานดวยและจะตองจัด ใหมีการทดสอบแบบสุมโดยคณะกรรมการตรวจ

รับ กอนการตรวจรับงาน 

4.3.10  อุปกรณและเครื่องมือท่ีจําเปนตองใชในการทดสอบผูชนะการประกวดราคาตองเปน          

ผูจัดหาโดยไมคิดคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

4.3.11  ผูชนะการประกวดราคาตองจัดหาพรอมติดตั้งระบบโปรแกรมและฮารดแวร ท่ีใชในการ

บริหารจัดการไดจากสวนกลาง เชน กําหนดคาการทํางาน (Configuration) ตรวจสอบ

การทํางาน และการแสดงสถานะของอุปกรณ Smart Access Point  

4.3.12  ผูชนะการประกวดราคา ตองดําเนินการจัดการการเขา ใชงานผานระบบ WiFi Hotspot 

โดยใหผูใชงานตรวจสอบตัวตน (Authentication) อาศัยระบบฐานขอมูลผูใช (LDAP) 

ของกรมสรรพสามิต 

4.3.13 ผูชนะการประกวดราคาตองจัดทําหนาเว็บสําหรับเขาใชงานผานระบบ Hotspot            

ทุกแหงท่ีติดตั้ง 

4.3.14  การสงมอบงานนอกจากในสวนของ Test Report ของสายสัญญาณแลวจะตองทําการ

สงมอบ As-Built Drawing พรอมภาพถายการติดตั้งอุปกรณภายในตู Rack และ AP

ของการติดตั้งท้ังหมดอยางละเอียดโดยรวมถึงแนวทางการเดินสายในรูปของ                

Hard Copy และ Soft Copy จํานวน 2 ชุด 

 

4.4 การอบรมมีรายละเอียดหลักสูตรท่ีครอบคลุมอุปกรณท่ีเสนอ ดังนี้ 

การบริหารจัดการระบบเครือขายไรสายกรมสรรพสามิต จํานวน 30 คน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

 

4.5 สถานท่ีติดตั้งใชงาน 

สถานท่ีติดตั้งใชงาน ณ สํานักงานสรรพสามิต ภาค สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี  สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา และสํานักงานสรรพสามิตประจําโรงงาน รวมจํานวนท้ังสิ้น 282 แหง 

 

 

 

 

 

5. การรับประกัน 
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5.1  ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองของอุปกรณและระบบตางๆภายใตระบบเครือขาย  

WiFi ของกรมสรรพสามิต เปนระยะเวลา 3 ป โดยมีการรับประกันในลักษณะ On-site 

Service 1 ป นับจากวันท่ีกรมสรรพสามิต ไดตรวจรับเปนท่ีเรียบรอยแลว 

5.2  ระหวางการรับประกันความชํารุดบกพรอง และซอมแซมแกไขอุปกรณและระบบตางๆภายใต

ระบบเครือขายไรสายของกรมสรรพสามิต ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรอง และ

ซอมแซมแกไขอุปกรณดั งกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐานของเจาของผลิตภัณฑในลักษณะ            

On-Site Service (เขามาตรวจสอบแกไข ณ กรมสรรพสามิตในกรณีท่ีเกิดการขัดของในการ             

ใชงาน ) โดยผูรับจางจะตองนําเสนอแผนและวิธีซอมแซมแกไขอุปกรณ และระบบตางๆ           

มาพรอมกับเอกส ารขอเสนอโครงการในครั้งนี้ดวยเพ่ือประกอบการพิจารณาของ                   

กรมสรรพสามิต 

5.3  กรณีท่ีระบบมีปญหาหรือขัดของ ผูรับจางตองตอบรับทราบตอการแจงเหตุ ไมเกิน 1 วันทําการ 

และตองทําการซอมแซมแกไขระบบหรือติดตั้งอุปกรณ /ชิ้นสวนสํารองมีประสิทธิภาพทัดเทียม

กันมาใชแทนใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม หรือสามารถใชงานไดตามปกติไมเกิน                   

3 วันทําการ (หลังจากรับแจงจากกรมสรรพสามิต) 

5.4  กรณีผูรับจางดําเนินการซอมแซมแก ไขระบบโดยใชอุปกรณ /ชิ้นสวนทดแทน ซ่ึงแตกตางจาก

อุปกรณเดิมท่ีนําเสนอ ผูรับจางตองดําเนินการซอมแซมแกไขอุปกรณ /ชิ้นสวนท่ีชํารุดบกพรอง

ใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ ท้ังนี้ เม่ืออุปกรณ /ชิ้นสวนท่ีชํารุดดังกลาวไดรับการซอมแซม

แกไขเปนท่ีเรียบรอยแลว  
 

6. การสงมอบงาน 

ปงบประมาณ 2558 

งวดงานท่ี 1  ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยตองมีการสงมอบงาน 

ผลการสํารวจพ้ืนท่ีในการติดตั้งอุปกรณ พรอมแผนงานการติดตั้ง จํานวน 54 แหง 

  งวดงานท่ี 2 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยตองสงมอบและติดตั้ง

ระบบเครือขาย WiFi พรอมอุปกรณตางๆ จํานวน 54 แหง โดยมีการติดตั้งอุปกรณดังนี้ 

1. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ Power Over Ethernet Switch 

จํานวน 54 ชุด 

2. อุปกรณ Smart Access Point จํานวนตามงวดงานท่ี 1 (ผลท่ีไดจาก

การสํารวจ) 

3. อุปกรณ Wireless Management จํานวน 54 ชุด 

4. เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) จํานวน 54 ชุด 

5. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ (ตู Rack ขนาด 15U) จํานวน 54 ตู  
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6. การฝกอบรม จํานวน 1 หลักสูตร 

ปงบประมาณ 2559 

งวดงานท่ี 3  ภายใน 330 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยโดยตองมีการสงมอบ

งาน ผลการสํารวจพ้ืนท่ีในการติดตั้งอุปกรณ พรอมแผนงาน การติดตั้ง จํานวน 228 แหง 

 งวดงานท่ี 4 ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยตองสงมอบและติดตั้ง

ระบบเครือขาย WiFi พรอมอุปกรณตางๆ จํานวน 228 แหง โดยมีการติดตั้งอุปกรณดังนี้ 

1. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ Power Over Ethernet Switch 

จํานวน 228 ชุด  

2. อุปกรณ Smart Access Point จํานวนครบตามสัญญา 

3. อุปกรณ Wireless Management จํานวน 228 ชุด 

4. อุปกรณ USB Wireless for PC Connect จํานวน 900 ชุด 

5. เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) จํานวน 228 ชุด 

6. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ (ตู Rack ขนาด 15U) จํานวน 228 ตู  

 

7. บุคลากร 

บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

8  วงเงินท่ีขออนุมัติ  

เงินงบประมาณ ป 2558 จํานวน 17,600,000 บาท และเงินงบประมาณ ป 2559 จํานวน 

70,400,000 บาท รวมเงินงบประมาณจํานวน 88,000,000 บาท (แปดสิบแปดลานบาทถวน) 
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