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รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร  

 

๑. ความเปนมา 

ตามที่กรมสรรพสามิต ไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  อุปกรณคอมพิวเตอร และพัฒนาระบบงานใหมทดแทนการใช

งานของระบบงานสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เดิม ที่ใชงานเกิน ๕ ป ซึ่งมีปญหาการใชงานอัน

เน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการใหม ทําใหไมสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพื่อจัดหาเครื่องแมขาย พรอมซอฟทแวรที่จําเปน ติดต้ังระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-

Office) ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

 ๒.๒ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสํานักงานอัตโนมัติใหสามารถสนองตอบตอความ

ตองการของผูปฏิบัติงานได 

 ๒.๓ เพื่อใหบริการบัญชีรายช่ือบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางการปฏิบัติงานจริงให

สอดรับกับระบบงานที่เกี่ยวของ เชน ระบบความปลอดภัยกลาง (SSO) และระบบงานสํานักงาน

อัตโนมัติ เปนตน 

 ๒.๔ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสํานักงานอัตโนมัติใหเปนเครื่องมือสนับสนุนหลักในการ

ทํางานสํานักงานตางๆ ผานเครือขายอินทราเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๕ เพื่อใหสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา สามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ตางๆ ไดเอง 

 

๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง

ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา

รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
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ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม

ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิ และความคุมกันเชนวา

น้ัน   

๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่

มิใชเปนกิจการรวมคา ซึ่งมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจขาย และ/หรือใหเชา/ใหเชาซื้อ ดาน

ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณมาไมนอยกวา ๕ ป นับจนถึงวันย่ืนเอกสารหลักฐานการประกวดราคา 

โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ออกใหหรือรับรองใหไม

เกิน ๖ เดือนนับจนถึงวันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา 

๓.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาหากเปนบริษัทที่มิใชผูผลิตเองจะตองเปนบริษัทที่ไดรับการ

แตงต้ังใหเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตหรือจากตัวแทนของผูผลิตโดยหนังสือแตงต้ังตองออก

ใหลวงหนาไมเกิน ๙๐ วัน นับจนถึงวันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา 

๓.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเคยมีผลงานการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับ

ระบบงานในลักษณะเว็บแอพพลิเคช่ัน โดยรวมทั้งสวนฮารดแวรและซอฟตแวร หรือโครงการใน

ลักษณะเดียวกัน และเปนโครงการที่ตรวจรับเสร็จสิ้นแลว โดยเปนโครงการกับหนวยงานราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ และเปนคูสัญญาโดยตรง โดยมีผลงานโครงการละไมตํ่ากวา ๑๐ ลานบาทตอ ๑ 

สัญญาในระยะเวลาไมเกิน ๓ ป โดยตองเสนอสําเนาเอกสารสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจาก

หนวยงานเจาของงาน ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

๓.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีศูนยบริการเพื่อรับแจงบริการโดยมีเลขหมาย  Call 

Center และ E-mail ติดตอที่สามารถตรวจสอบได เปนของผูประสงคจะเสนอราคาเอง โดยใหระบุ

หมายเลข Call Center และ E-mail ในเอกสารเสนอราคา เพื่อสําหรับแจงกรณีที่มีปญหา อุปกรณ

ชํารุด เสียหายตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะที่เปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๓.๑๐ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตขอมูลจัดจางภาครัฐ 

๓.๑๑ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝาก เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม

เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
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๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

๑. คุณลักษณะเฉพาะของระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

 ๑. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับฐานขอมูล (Database Server) จํานวน ๑ ชุด   

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังน้ี  

  (๑) มีหนวยประมวลผลกลางที่มีสถาปตยกรรม แบบ RISC ๖๔ Bits ทํางานแบบ 

Symmetric Multiprocessing (SMP) หรือ Chip Multithreading (CMT) โดยมี 

Processor Core รวมไมนอยกวา ๘ Processor Cores หรือดีกวา ซึ่งสามารถแบง

ออก เ ป น  ๒  partition/domain สํ า ห รั บ  ร ะบ บ จั ดก า ร ฐ านข อ มู ล  ๑  

partition/domain และ อีก ๑ partition/domain สําหรับงานอื่นที่กรมกําหนด  

  (๒) แตละหนวยประมวลผลกลาง มีความเร็วไมนอยกวา ๓.๖ GHz  

  (๓) หนวยความจําแบบ ECC หรือดีกวา มีขนาดไมตํ่ากวา ๖๔ GB และรองรับการขยายได

สูงสุดไมนอยกวา ๒๕๖ GB  

  (๔) มี LTO-๖ Tape Drive หรือดีกวา แบบ Internal หรือ External จํานวน ๑ ชุด มี

ความเร็วในการสํารองขอมูลไมนอยกวา ๑๖๐ Mb/Sec และเทปมีความจุไมนอยกวา 

๒.๕ TB โดยที่ยังไมไดบีบอัดขอมูล พรอมตลับเทป จํานวนไมนอยกวา ๒๐  ตลับ 

  (๕) มี Hard Disk เปนแบบ SAS และ Disk ที่มีความเร็วของการหมุนไมนอยกวา 

๑๐,๐๐๐ รอบตอนาที มีขนาดความจุหลังการทํา RAID ๕ ไมนอยกวา ๕๐๐ GB โดย

เปนแบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap 

  (๖) Optical Drive แบบ DVD-ROM/ CD-RW หรือ DVD-RAM หรือดีกวา จํานวน ๑ 

หนวย 

  (๗) Network แบบ Ethernet ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps แบบ RJ-๔๕ จํานวนไมนอยกวา 

๒ ชอง  

  (๘) มีชองสัญญาณ Fiber Channel จํานวน ไมนอยกวา ๒ ชุด ชุดละ ๒ ชองสัญญาณที่

สามารถเช่ือมตอกับหนวยเก็บขอมูลภายนอก SAN Storage ตามขอ ๓. ในลักษณะ 

Redundant ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๙) มี Expansion Slot ในตระกูล PCI ไมนอยกวา ๔ ชอง 

  (๑๐) มี USB Port ไมนอยกวา ๓ ชอง 

  (๑๑) มี Power Supply จํานวนไมนอยกวา ๒ หนวย รองรับการทํางานแบบ Hot-

Pluggable หรือ Hot-swappable โดยสามารถทํางานแบบ Redundant Power 

Supply 
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  (๑๒) ระบบปฏิบัติการ UNIX แบบ ๖๔ bit  รุนลาสุด รองรับการใชงานแบบไมจํากัด

จํานวนผูใช โดยกรมสรรพสามิตสามารถเลือกติดต้ังรุนที่เหมาะสมกับการใชงานจริง ที่

สามารถทํางานรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล 

(Database Server) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับการทํางานของซอฟทแวรที่

พัฒนาข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๑๓) ผลิตภัณฑเครื่องหมายคอมพิวเตอรที่เสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐานดังตอไปน้ี

เปนอยางนอย 

   ๑) มาตรฐานการแผกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา FCC Class A หรือ Class B 

หรือ EN 

   ๒) มาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ TUV หรือ CSA หรือมาตรฐานการผลิต

อนุกรม ISO๙๐๐๐ 

 

 ๒. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีทําหนาท่ีเปนแมขายระบบสารสนเทศ (Application Server) 

จํานวน ๓ ชุด โดยแตละชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังน้ี 

  (๑) มีหนวยประมวลผลกลางที่มีสถาปตยกรรม แบบ RISC ๖๔ Bits ทํางานแบบ 

Symmetric Multiprocessing (SMP) หรือ Chip Multithreading (CMT) โดยมี 

Processor Core รวมไมนอยกวา ๘ Processor Cores หรือดีกวา ซึ่งสามารถแบง

ออก เ ป น  ๒  partition/domain สํ า ห รั บ  ร ะบ บ จั ดก า ร ฐ านข อ มู ล  ๑  

partition/domain และ อีก ๑ partition/domain สําหรับงานอื่นที่กรมกําหนด  

  (๒) แตละหนวยประมวลผลกลาง มีความเร็วไมนอยกวา ๓.๖ GHz  

  (๓) หนวยความจําแบบ ECC หรือดีกวา มีขนาดไมตํ่ากวา ๖๔ GB และรองรับการขยายได

สูงสุดไมนอยกวา ๒๕๖ GB  

  (๔) มี LTO-๖ Tape Drive หรือดีกวา แบบ Internal หรือ External จํานวน ๑ ชุด มี

ความเร็วในการสํารองขอมูลไมนอยกวา ๑๖๐ Mb/Sec และเทปมีความจุไมนอยกวา 

๒.๕ TB โดยที่ยังไมไดบีบอัดขอมูล พรอมตลับเทป จํานวนไมนอยกวา ๒๐  ตลับ 

  (๕) มี Hard Disk เปนแบบ SAS และ Disk ที่มีความเร็วของการหมุนไมนอยกวา 

๑๐,๐๐๐ รอบตอนาที มีขนาดความจุหลังการทํา RAID ๕ ไมนอยกวา ๕๐๐ GB โดย

เปนแบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap 

  (๖) Optical Drive แบบ DVD-ROM/ CD-RW หรือ DVD-RAM หรือดีกวา จํานวน ๑ 

หนวย 

  (๗) Network แบบ Ethernet ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps แบบ RJ-๔๕ จํานวนไมนอยกวา 

๒ ชอง  
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  (๘) มีชองสัญญาณ Fiber Channel จํานวน ไมนอยกวา ๒ ชุด ชุดละ ๒ ชองสัญญาณที่

สามารถเช่ือมตอกับหนวยเก็บขอมูลภายนอก SAN Storage ตามขอ ๓. ในลักษณะ 

Redundant ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๙) มี Expansion Slot ในตระกูล PCI ไมนอยกวา ๔ ชอง 

  (๑๐) มี USB Port ไมนอยกวา ๓ ชอง 

  (๑๑) มี Power Supply จํานวนไมนอยกวา ๒ หนวย รองรับการทํางานแบบ Hot-

Pluggable หรือ Hot- swappable โดยสามารถทํางานแบบ Redundant Power 

Supply 

  (๑๒) ระบบปฏิบัติการ UNIX แบบ ๖๔ bit  รุนลาสุด รองรับการใชงานแบบไมจํากัด

จํานวนผูใช โดยกรมสรรพสามิตสามารถเลือกติดต้ังรุนที่เหมาะสมกับการใชงานจริง ที่

สามารถทํางานรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล 

(Database Server) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับการทํางานของซอฟทแวรที่

พัฒนาข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๑๓) ผลิตภัณฑเครื่องหมายคอมพิวเตอรที่เสนอตองไดรับการรับรองมาตรฐานดังตอไปน้ี

เปนอยางนอย 

   ๑) มาตรฐานการแผกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา FCC Class A หรือ Class B 

หรือ EN 

   ๒) มาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ TUV หรือ CSA หรือมาตรฐานการผลิต

อนุกรม ISO๙๐๐๐ 

    

 ๓. อุปกรณเก็บขอมูลแบบรวมศูนย (Centralized Storage) จํานวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะ

เฉพาะอยางนอยดังน้ี 

  (๑) สามารถรองรับการทํางานของโครงขายที่มีสถาปตยกรรมแบบ SAN Technology 

(Storage Area Network) 

  (๒) มีจํานวน Channel ที่เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรเปนแบบ Fiber ๘ Gbit /sec อยาง

นอย ๘ ชอง 

  (๓) มี Controller จํานวน ๒ ชุด มี Dual Controller รองรับการทํา RAID Level ๐, ๑, 

๕ และ ๑+๐ ไดเปนอยางนอย   

  (๔) มี Cache Memory ขนาดรวมไมนอยกวา ๘ GB 

  (๕) รองรับการติดต้ัง Hard Disk ไดทั้งแบบ Fiber หรือ SAS และ SATA หรือ NL-SAS 

หรือดีกวาในระบบเดียวกัน  

  (๖) รองรับการติดต้ัง Hard Disk ในแตละ Tray จํานวนไมนอยกวา ๑๖ หนวย 
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  (๗) มี Hard Disk แบบ Fiber หรือ SAS ซึ่งมีความจุรวมไมนอยกวา ๖ TB (RAW) มี

ความเร็วรอบไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ RPM และสามารถรองรับความจุสูงสุดไดไมนอย

กวา ๘๐ TB (RAW)         

  (๘) สามารถขยายความจุของ Hard Disk ไดไมนอยกวา ๑๖๘  หนวย ภายในรุน เดียวกัน 

และสนับสนุนการทํางาน แบบ Hot Swap 

  (๙) มี Global Hot Spare Disk Drive จํานวนไมนอยกวา ๑ หนวย และสามารถรองรับ

การขยายไดสูงสุดเปนจํานวนไมนอยกวา ๑๕ หนวย 

  (๑๐) มี Management Software แบบ GUI ที่สามารถจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูลผาน 

Web base interface ได 

 

 ๔. อุปกรณ SAN Switch จํานวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังน้ี 

  (๑) เปนอุปกรณที่ผลิตข้ึนเพื่อทํางานกับระบบ SAN โดยเฉพาะ  

  (๒) มี ๘ ชอง เปนอยางนอย ทํางานที่ความเร็วไดทั้ง ๒ Gbit/sec ๔ Gbit/sec และ ๘ 

Gbit/sec และสามารถตรวจจับ และปรับระดับความเร็วไดอยางอัตโนมัติที่ความเร็ว 

๒ Gbit/sec ๔ Gbit/sec และ ๘ Gbit/sec เองได (Auto-Sensing) 

  (๓) เช่ือมตอกับเครื่องแมขาย หรืออุปกรณ Storage ตางๆได แบบ Switch Fabric          

  (๔) สามารถเช่ือมตอกับเครื่องแมขายที่ใชระบบปฏิบัติการแบบ Window, UNIX, Solaris 

ไดเปนอยางนอย 

  (๕) รองรับชนิดพอรตแบบ F-Port, FL-Port , E-Port เปนอยางนอย และสามารถทํางาน

เช่ือมตอรวมกับอุปกรณสวิทชแบบ SAN ที่กรมสรรพสามิตมีอยูได 

  (๖) มีพอรตเครือขายแบบ Fast Ethernet หรือ ๑๐/๑๐๐ Ethernet ชนิด RJ-๔๕ 

สําหรับจัดการชุด SAN Switch จํานวน ๑ พอรตเปนอยางนอย 

  (๗) สามารถบริหารผานทาง Telnet และ Web base ได 

 

 ๕. อุปกรณกระจายการทํางาน (Load Balancer) จํานวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย

ดังน้ี 

  (๑) อุปกรณตองสามารถรองรับการเช่ือมตอ (Interface Type) เปนแบบ Gigabit 

Ethernet แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T(X) ไมนอยกวา ๔ พอรต ซึ่งสามารถปรับ

ความเร็วไดอัตโนมัติ โดยยังคงคุณภาพของการรับสงขอมูล  

  (๒) มี Interface แบบ Gigabit Fiber ไมนอยกวา ๒ ชอง 

  (๓) มี Memory ความจุไมนอยกวา ๔ GB 

  (๔) มีความสามารถในการทํางานที่ระดับ Layer ๔ และ Layer ๗ 
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  (๕) สามารถรองรับ Traffic Throughput ไดอยางนอย  ๔ Gbps 

  (๖) สามารถกระจายโหลดไดในแบบ Round robin, Weighted round robin, Least 

connections, Least response time 

  (๗) รองรับการทํางานรวมกับ Routing protocol  RIP และ OSPF ไดเปนอยางนอย 

  (๘) รองรับการทํา Rate Shaping และ HTTP Compression 

  (๙) สนับสนุนมาตรฐาน SNMP รวมทั้งรองรับการสงขอมูล Log ไปยัง Syslog Server 

ตามรูปแบบที่กรมระบุได 

  (๑๐) สามารถจัดการอุปกรณผาน HTTPS, SSH และ Console ได โดยสามารถกําหนด 

admin user ไดทั้งแบบ Local และ Authenticate มาจาก LDAP, RADIUS และ 

TACACS+ ได 

  (๑๑) รองรับมาตรฐาน UL, CSA, EN และ FCC  

  (๑๒) มี Power Supply จํานวนไมนอยกวา ๒ หนวย รองรับการทํางานแบบ 

Redundancy 

 

 ๖. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook Computer) จํานวน ๓ เครื่อง โดยแตละเครื่อง 

มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังน้ี 

  (๑) หนวยประมวลผลกลางชนิด Core i๗ โดยใชเทคโนโลยีแบบ Core i๗ หรือดีกวา 

ทํางานดวยความเร็วไมนอยกวา ๒.๖ GHz หรือสูงกวา 

  (๒) มี Front Side Bus ที่มีความเร็วไมนอยกวา ๑๓๓๓ MHz 

  (๓) มีหนวยความจําหลักตองมีขนาดไมนอยกวา ๔ GB แบบ DDR ๓ หรือดีกวา 

  (๔) มี Core Chipset บนแผงวงจรหลัก (Main Board) ที่ทํางานสอดคลองกับหนวย

ประมวลผลกลาง 

  (๕) มี Hard Disk ความจุขอมูลไมนอยกวา ๕๐๐ GB (RAW) 

  (๖) มี Optical Drive แบบ DVD +/-RW สนับสนุนทั้งสอง Format แบบ Double layer 

ชนิด Internal 

  (๗) จอภาพสีขนาดไมนอยกวา ๑๓ น้ิว แบบ XGA TFT หรือ WXGA TFT หรือดีกวา 

  (๘) มี Ethernet Controller  แบบ  ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T(X) อยางนอย ๑ ชอง 

  (๙) มี Wireless LAN  สามารถรองรับมาตรฐาน IEEE๘๐๒.๑๑b/g/n 

  (๑๐) มีชองเช่ือมตอแบบ USB v๒.๐  หรือดีกวา ไมนอยกวา ๒ ชอง 

  (๑๑) มีชอง VGA Port  ไมนอยกวา  ๑ ชอง 

  (๑๒) มี Optical Wheel Mouse แบบ USB  ๑ ชุด 
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  (๑๓) แบตเตอรี่ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรเปนแบบ Lithium Ion สามารถใชงานไดตอเน่ือง

ไมตํ่ากวา ๒ ช่ัวโมง (ทดสอบโดยโปรแกรม Battery Mark)  

และมี AC adapter  พรอมกับสายไฟฟา 

  (๑๔) นํ้าหนักของเครื่องรวม Battery โดยไมรวมอุปกรณตอภายนอก ไมเกิน ๒ กิโลกรัม 

  (๑๕) ติดต้ังระบบปฏิบัติการ MS Windows รุนลาสุด หรือดีกวา โดยมีลิขสิทธ์ิที่ถูกตองตาม

กฎหมาย (License) พรอมลิขสิทธ์ิ 

  (๑๖) มีโปรแกรม Microsoft Office Professional รุนลาสุดหรือดีกวา โดยมีลิขสิทธ์ิที่

ถูกตองตามกฎหมาย (License) พรอมลิขสิทธ์ิ 

  (๑๗) ติดต้ัง Anti-Virus  Program  ซึ่งไมใชสวนที่อยูใน BIOS  และสามารถใชอยางมี

ประสิทธิภาพไมนอยกวา ๑ ป 

  (๑๘) ไดมาตรฐาน FCC (UL หรือ ETL) และ ISO ๙๐๐๐ Series พรอมเอกสารยืนยัน 

  (๑๙) มี External Hard Disk  สําหรับสํารองมีความจุไมนอยกวา ๑TB จํานวน ๑ หนวย 

แบบพกพาขนาดไมเกิน ๒.๕ น้ิว พรอมกลองใสใหเรียบรอย 

 

 ๗. เครื่อง Scanner เอกสารขนาด A๔ จํานวน ๑๗๐ เครื่อง โดยแตละเครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ

อยางนอยดังน้ี 

  (๑) สามารถ Scan เอกสารขนาด A๘ - A๔ ,Legal แบบสี และขาว-ดําได 

  (๒) มีระบบปอนเอกสารแบบ ADF (Auto Document Feeder) และสามารถ scan 

เอกสารที่มีความโคงงอไดชัดเจน เชน หนังสือ 

  (๓) สามารถทําการสแกนเอกสารทั้งแบบหนาเดียว (Simple) และสองหนาพรอมกัน 

(Duplex) ได 

  (๔) มีความละเอียดในการสแกนเอกสารปอนอัตโนมัติไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ dpi 

  (๕) มีถาดวางกระดาษสําหรับโหมดปอนกระดาษอัตโนมัติ รองรับกระดาษไดไมนอยกวา 

๕๐ แผน 

  (๖) มีความเร็วในการสแกนเอกสารสี (Color) ดังน้ี 

(๖.๑) สแกนเอกสารหนาเดียว (Simplex) ที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi ไดไมนอยกวา 

๓๐ ppm 

(๖.๒) สแกนเอกสารสองหนา (Duplex) ที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi ไดไมนอยกวา ๔๐ 

ipm 
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  (๗) มีความเร็วในการสแกนเอกสารขาวดํา (B/W) ดังน้ี 

(๗.๑) สแกนเอกสารหนาเดียว (Simplex) ที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi ไดไมนอยกวา 

๔๐ ppm 

(๗.๒) สแกนเอกสารสองหนา (Duplex) ที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi ไดไมนอยกวา ๗๐ 

ipm 

  (๘) มีชองเช่ือมตออุปกรณแบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 

  (๙) มีระบบตรวจสอบกระดาษซอน Multifeed Detection 

  (๑๐) มี Driver ที่รองรับมาตรฐานการสแกนแบบ TWAIN หรือ ISIS หรือเทียบเทาที่

สามารถทํางานรวมกับโปรแกรมระบบนําเขาเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตอง

มีคุณสมบัติอยางนอยตอไปน้ี 

(๑๐.๑) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Drop Out Color 

(๑๐.๒) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Auto Crop 

(๑๐.๓) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Brightness และ Contrast Control 

(๑๐.๔) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Multi Stream 

(๑๐.๕) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Blank Page 

(๑๐.๖) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ De Skew  

  (๑๑) ตองสามารถบันทึกไฟลขอมูลในรูปแบบ PDF ได 

  (๑๒) มีโปรแกรม (Software) สนับสนุนที่มาพรอมกับเครื่องสแกน ซึ่งสามารถแกไข Paper 

noise ปรับแตงความคมชัด โดยลบรอยดําเน่ืองจากการ Scan ใหสะอาดได 

 

 ๘. เครื่อง Scanner เอกสารขนาด A๓ จํานวน ๘ เครื่อง โดยแตละเครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะอยาง

นอยดังน้ี 

  (๑) สามารถ Scan เอกสารขนาด A๘ - A๓ ,Legal แบบสี และขาว-ดําได 

  (๒) มีระบบปอนเอกสารแบบ ADF (Auto Document Feeder)  

  (๓) สามารถทําการสแกนเอกสารทั้งแบบหนาเดียว (Simple) และสองหนาพรอมกัน 

(Duplex) ได 

  (๔) มีความละเอียดในการสแกนเอกสารปอนอัตโนมัติไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ dpi 

  (๕) มีถาดวางกระดาษสําหรับโหมดปอนกระดาษอัตโนมัติ รองรับกระดาษไดไมนอยกวา 

๑๐๐ แผน 
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  (๖) มีความเร็วในการสแกนเอกสารสี (Color) ดังน้ี 

(๖.๑) สแกนเอกสารหนาเดียว (Simplex) ที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi ไดไมนอยกวา 

๕๐ ppm 

(๖.๒) สแกนเอกสารสองหนา (Duplex) ที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi ไดไมนอยกวา 

๑๐๐ ipm 

  (๗) มีความเร็วในการสแกนเอกสารขาวดํา (B/W) ดังน้ี 

(๗.๑) สแกนเอกสารหนาเดียว (Simplex) ที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi ไดไมนอยกวา 

๕๐ ppm 

(๗.๒) สแกนเอกสารสองหนา (Duplex) ที่ความละเอียด ๒๐๐ dpi ไดไมนอยกวา 

๑๐๐ ipm 

  (๘) มีชองเช่ือมตออุปกรณแบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 

  (๙) มีระบบตรวจสอบกระดาษซอนแบบ Multifeed Detection 

  (๑๐) มี Driver ที่รองรับมาตรฐานการสแกนแบบ TWAIN หรือ ISIS หรือเทียบเทาที่

สามารถทํางานรวมกับโปรแกรมระบบนําเขาเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตอง

มีคุณสมบัติอยางนอยตอไปน้ี 

(๑๐.๑) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Drop Out Color 

(๑๐.๒) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Auto Crop 

(๑๐.๓) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Brightness และ Contrast Control 

(๑๐.๔) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Multi Stream 

(๑๐.๕) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Blank Page 

(๑๐.๖) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ De Skew 

  (๑๑) ตองสามารถบันทึกไฟลขอมูลในรูปแบบ PDF ได 

  (๑๒) มีโปรแกรม (Software) สนับสนุนที่มาพรอมกับเครื่องสแกน ซึ่งสามารถแกไข Paper 

noise ปรับแตงความคมชัด โดยลบรอยดําเน่ืองจากการ Scan ใหสะอาดได 

 

 ๙. ระบบจัดการฐานขอมูล (RDBMS) แบบ Enterprise Edition ท่ีสามารถรองรับผูใชจํานวน

มากได และสามารถทํา Data Replication กับระบบจัดการฐานขอมูลของระบบหลักได 

จํานวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังน้ี 

  (๑) สนับสนุนการทํางานแบบ Multiprocessor ไดอยางมีประสิทธิภาพบนเครื่องที่มี

สถาปตยกรรมแบบ SMP (Symmetric Multi Processor) 

  (๒) ตองสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows ๒๐๐๓ Server Seriesและ

ระบบปฏิบัติการ UNIX เชน Solaris, Unix, AIX, Linux, HP-UX ได 
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  (๓) สนับสนุนเน็ตเวิรคโปรโตคอลแบบ TCP/IP ไดเปนอยางนอย และสามารถทํางาน

รวมกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล (Database Server) ในขอ (๑) ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  (๔) มี Structure Query Language (SQL) ที่มีคุณสมบัติตาม SQL ๙๒ ของมาตรฐาน 

ANSI หรือดีกวา 

  (๕) สนับสนุนระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Very Large Database) 

  (๖) ตองมีตัวชวยเหลือกรรมวิธีการสืบคนขอมูล (Query Optimizer) เชน Cost-Based 

Optimizer 

  (๗) ตองสามารถเก็บขอมูลอยูในรูปแบบ Variable Length ได และรูปแบบ BLOBs 

(Binary Large Objects) ไวในฐานขอมูลได 

  (๘) มีระบบจัดเรียงลําดับภาษาไทยโดยเรียงลําดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดยโปรแกรมในการ Sort จะมีอยูใน Kernel ของระบบจัดการฐานขอมูล 

  (๙) เปนฐานขอมูลที่มีระบบ Lock ขอมูลในระดับ Row และ Table และสามารถกําหนด 

Isolation Level ไดดังน้ีคือ Read Committed หรือ Serializable Isolation และ 

Read-only 

  (๑๐) เปนระบบจัดการฐานขอมูลที่สามารถเก็บขอมูลประเภทตัวอักษร ภาพ และเสียง 

  (๑๑) มีลิขสิทธ์ิแบบไมจํากัดจํานวนผูใช 

  (๑๒) มีระบบรักษาความปลอดภัยและกําหนดสิทธ์ิการใชไดหลายระดับ เชน Database, 

Table, Field 

  (๑๓) มีระบบ Trigger ซึ่งจัดการโดย DBMS 

  (๑๔) ตองมีเครื่องมือเพื่อชวยในการทํา Database System Administration ที่มีการใช

งานในลักษณะ GUI 

  (๑๕) ตองมีเครื่องมือในการทํา Online Backup & Recovery ขอมูลที่มีการใชงานใน

ลักษณะ GUI 

  (๑๖) ตองมีเครื่องมือในการถายเทขอมูลเขาและออกจากฐานขอมูล (Import & Export 

Data) 

  (๑๗) เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธแบบ Relational Database 

  (๑๘) สนับสนุนมาตรฐานตาง ๆ เหลาน้ี 

(๑๘.๑) Open Database Connectivity (ODBC) 

(๑๘.๒) CLI 

(๑๘.๓) Java Database Connectivity (JDBC) 

(๑๘.๔)  ANSI SQL๙๒ 
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  (๑๙) สามารถสราง Materialized Query Tables (MQTs) หรือ Materialized View เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคน 

  (๒๐) สนับสนุนการทํา Multidimensional Clustering (MDC) หรือ Clustered Table 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคน 

  (๒๑) ระบบจัดการฐานขอมูลที่นําเสนอ จะตองสามารถทํา Cluster แบบ (Active/Active) 

กับระบบจัดการฐานขอมูลที่มีอยูเดิมของกรมฯ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายระบบงานแบบรวมการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๒๒) สามารถทําการสํารองและกูขอมูล (Database Backup/Restore) ไดในลักษณะ

ตอไปน้ี 

(๒๒.๑) Full Database Backup 

(๒๒.๒) Point-in-Time Recovery 

(๒๒.๓) Incremental Backup 

  (๒๓) สนับสนุนการทํา Online Configuration Parameters 

  (๒๔) สนับสนุนการทํา Automatic Maintenance คือ Table Reorganization, 

Statistics Collection   

  (๒๕) สนับสนุนการกําหนด Isolation level ในระดับ Statement หรือ Transaction 

  (๒๖) สนับสนุนการเขารหัสขอมูลในฐานขอมูล (Encryption และ Decryption) 

  (๒๗) มีเครื่องมือชวยเหลือในการดูแลระบบฐานขอมูลตาง ๆ ตอไปน้ี 

(๒๗.๑) มีเครื่องมือชวยควบคุมดูแลระบบจัดการฐานขอมูล 

(๒๗.๒) มีเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลที่สามารถ

วิเคราะหเรื่องตาง ๆ เหลาน้ี Buffer pools, Database, Deadlocksหรือ Database 

Lock และ Transactions 

(๒๗.๓) มีเครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะหการสราง Index ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม

ลักษณะการใชงาน 

(๒๗.๔) มีเครื่องมือที่ชวยแนะนําการปรับแตง Parameters ตางๆ ของระบบ

ฐานขอมูล 

  (๒๘) ตองรองรับการทํางาน JAVA โดยตองมี JDBC Driver  

  (๒๙) ตองสามารถทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับฐานขอมูลในขอ ๒.๑ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  (๓๐) สนับสนุนการทํางานแบบ Multiprocessor ไดอยางมีประสิทธิภาพบนเครื่องที่มี

สถาปตยกรรมแบบ SMP (Symmetric Multi Processor) 
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 ๑๐. ซอฟแวรระบบสําหรับระบบรายงาน (Report Engine) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังน้ี 

  (๑) ทําหนาที่เปน Report Server สําหรับ Web-based Applications ทํางานบนเครื่อง

ที่กําหนดใหเปน Report Server 

  (๒) สามารถสรางรูปแบบรายงาน (Report Templates) ไดหลายชนิด เชน Crystal 

Reports หรือ Microsoft RDL format หรือ i-net DesignerXML เปนตน 

  (๓) สามารถสรางรูปแบบรายงาน (Output Report) ใหแสดงบน Web Browser ได 

  (๔) สามารถ export ขอมูลจากรายงาน (Report) ไดหลายชนิดเชน PDF, HTML, 

RTF/CSV, TXT และ XML   

  (๕) สามารถรองรับการเช่ือมตอกับฐานขอมูลของ Oracle, DB๒ และ SQL Server ได

เปนอยางดี 

  (๖) สามารถติดต้ังใชงานไดบน Operating Systems ไดหลายชนิด เชน Windows 

๒๐๐๐/๒๐๐๓, IBM AIX,Solaris, HP-UX และLinux เปนตน 

  (๗) สามารถใชงานรวมกับ Web Server ไดหลายชนิดเชน Apache และ Microsoft  IIS 

  (๘) มีเครื่องมือในการพัฒนา Report ไดอยางนอย ๒ ลิขสิทธ์ิผูใช 

 

 ๑๑. โปรแกรมสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีทําหนาท่ีเปน Web & Application server มี

คุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังน้ี 

  (๑) รองรับการพัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน JAVA Enterprise Edition (JavaEE) 

  (๒) Web & Application server ที่นําเสนอ จะตองสามารถทํา Cluster แบบ 

(Active/Active) กับ Application server ที่มีอยูเดิมของกรมฯ ตามโครงการจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบงานแบบรวมการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๓) รองรับการพัฒนาและใชงานของโปรแกรม JAVA Server Page (JSP), Java 

Servlets และ Java Framework  

  (๔) รองรับการพัฒนาและใชงานของโปรแกรมแบบ Enterprise Java Beans(EJB) 

  (๕) รองรับการพัฒนาและใชงานของโปรแกรมแบบ Java Message Service(JMS) 

  (๖) สามารถติดต้ังใชงานไดบน Operating Systems Windows และ Unix 

  (๗) สามารถใหบริการ Web Service ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (๘) สนับสนุนมาตรฐาน Java JDK ๑.๖ หรือ สูงกวา 

  (๙) สนับสนุนมาตรฐานตามรุนตอไปน้ีหรือสูงกวา Java Enterprise Edition ๕ (Java EE

๕), EJB ๓.๐, Servlet ๒.๕, JSP ๒.๑, JDBC ๓.๐, JNDI ๑.๒, LDAP ๓.๐, JAXB 

๒.๐, JAX-R ๑.๐, JAX-RPC ๑.๑ ได 
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  (๑๐) รองรับการเขาถึงขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูลไดหลายชนิด เชน DB๒, Oracle, 

SQL Server  เปนตน 

  (๑๑) สนับสนุนในการทํา Web Services ซึ่งไดแก Simple Object Access Protocol 

(SOAP), Universal Description Discovery and Integration(UDDI), Web 

Service Description Language(WSDL) 

  (๑๒) รองรับมาตรฐานขอมูลแบบ XML 

  (๑๓) สนับสนุนการทํา Single Sign On 

  (๑๔) สามารถรองรับการทํางานรวมกับ  Web server ไดแก Apache Server , IIS เปนตน 

  (๑๕) มีเครื่องมือและ wizard สําหรับสราง Web applications, Web services, portlet, 

Enterprise JavaBeans (EJBs), AJAX development framework 

  (๑๖) สนับสนุน Framework สําหรับพัฒนา Web applications แบบ Java Server   

Faces(JSF) 

  (๑๗) มีลิขสิทธ์ิใชงาน แบบไมจํากัดจํานวนผูใชงาน 

  (๑๘) โปรแกรมที่ทําหนาที่เปน Web Server มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

(๑๘.๑) ทํางานเปน HTTP Server 

(๑๘.๒) รองรับการรับสงขอมูลแบบ SSL 

(๑๘.๓) รองรับการทํางานแบบ Virtual Host 

(๑๘.๔) รองรับการรับสงขอมูลแบบ HTTP 

(๑๘.๕) รองรับ Static pages และ Dynamic pages 

  (๑๙) เปนซอฟตแวรระบบการจัดการโปรแกรมระบบงานที่ใชกับระบบงานขนาดใหญ 

(Enterprise Application) 

  (๒๐) ตองมีลิขสิทธ์ิใชงานถูกตองตามกฎหมาย ตามจํานวน Processor หรือ Core ของ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Application Server ที่เสนอไดแบบไมจํากัดจํานวน

ผูใชงาน 

  (๒๑) มีการรับประกันและสนับสนุนการใชงาน แกไข ปญหาทั้งดานเทคนิคและบริหาร

จัดการ ในประเทศไทย 

  (๒๒) เปนโปรแกรม Application Server ที่ใชงานกันแพรหลายและมีการใชงานกับ 

Enterprise Application ในปจจุบัน 
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๒. คุณลักษณะเฉพาะของระบบ 

คุณลักษณะท่ัวไปของระบบ ตองมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังน้ี  

     การพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) เปนการออกแบบกระบวนการทํางานและฐานขอมูล

ใหม เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมสรรพสามิต โดยออกแบบระบบงานใหเปนไป

ตามลักษณะกระแสงาน หรือ ทางเดินงาน/เอกสาร (Workflow) ซึ่งผูพัฒนาตองจัดหา Software การ

ออกแบบกระแสงาน ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย ในการออกแบบระบบงานใหผูพัฒนาออกแบบโดย

คํานึงถึงประสิทธิภาพของการใชงานจริง การไหลของงาน ซึ่งมีทั้งแบบรวมศูนย (Centralization Database) 

และแบบกระจายศูนย (Distribution Database) ไดโดยตรงและสามารถกําหนดระดับช้ันความลับ นอกจากน้ี

ยังมีกระบวนการถายโอนขอมูลจากระบบสํานักงานอัตโนมัติเดิมไดอยางถูกตอง และใหครอบคลุมระบบงาน

ยอยเดิมในระบบสํานักงานอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

คุณสมบัติทั่วไปของระบบงาน 

  (๑) ระบบสํานักงานอัตโนมัติจะตองประกอบดวยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสและระบบ

บริหารงานอิเล็กทรอนิกสที่สามารถทํางานรวมกันไดอยางตอเน่ือง  โดยใชแบบฟอรม

อิเล็กทรอนิกส (e-Form) ทั่วไปและแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสเฉพาะของแตละระบบ

บริหารงาน และการเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกสแบบตอเน่ืองเปนสื่อในการเช่ือมโยง 

นําเขาขอมูล และประมวลผลขอมูลรวมกันแบบ Online หรือ Batch ในกรณีที่ระบบ 

Online มีปญหา  

  (๒) ระบบตองรองรับการใชงานแบบสํานักงานอัตโนมัติที่ไรกระดาษ สมบูรณแบบ และ

ปลอดภัย โดยผูใชงานสามารถทํางานบนสํานักงานอิเล็กทรอนิกสน้ีไดจากทุกสถานที่

ผานเครือข ายอินเทอร เ น็ตมายังคอมพิวเตอรแมขายของระบบสํา นักงาน

อิเล็กทรอนิกสของกรมสรรพสามิตได 

  (๓) ระบบงานตองถูกออกแบบใหสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลโครงสรางหนวยงานและ 

บุคลากรขององคกรได  และสามารถเดินงาน/เอกสารอิเล็กทรอนิกสแบบตอเน่ือง

อัตโนมัติดวยเสนทางเดินงาน/เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ต้ังไวลวงหนาได โดยสามารถ

กําหนดบุคคลที่อยูในเสนทางใหมีบทบาทหรือสิทธิเฉพาะในการดําเนินการกับเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสน้ันๆ ได  รวมทั้งสามารถกําหนดเวลาในการดําเนินการใหแลวเสร็จตาม

คําสั่งการหรืองานที่ปรากฏในเอกสารฉบับดังกลาวของแตละบุคคลที่อยูในเสนทางน้ัน

ได  
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  (๔)  ระบบตองมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถทํางานรวมกับระบบเดินงาน/

เอกสารอิเล็กทรอนิกสไดโดยอัตโนมัติ เพื่อออกเลขรับ-สงในกรณีที่ใชเอกสาร

อิ เล็กทรอนิกส โดยสามารถตีตรายางลงรับแบบอิเล็กทรอนิกสบนเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสไดโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับอยูคนละหนวยงานกับหนวยงานของผูสง 

  (๕) เปนระบบงานที่พัฒนาใหมีการใชงานในลักษณะ Web Application โดยใชงานระบบ

ผานโปรแกรม Internet Explorer Version ๘.๐ ข้ึนไปหรือโปรแกรมในลักษณะ

เดียวกัน สามารถรองรับการเช่ือมตอทั้งที่ผาน Intranet และ Internet 

 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

ไ ม เ ก ิน  ๓ ๖ ๐  ว ัน  
 

๖. ระยะเวลาสงมอบงานของหรืองาน 

 งวดท่ี ๑ ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สงมอบเอกสารแผนการดําเนิน

โครงการ รายละเอียดอุปกรณที่ตองใชในโครงการ โดยเอกสารทั้งหมดตามรูปแบบที่กรม

สรรพสามิตเห็นชอบ จํานวน ๕ ชุด พรอม CD/DVD ที่มีรายละเอียดตามเอกสาร จํานวน ๕ 

แผน 

 งวดท่ี ๒ ภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สงมอบเอกสารผลการศึกษา

วิเคราะหความตองการของระบบงาน (Requirement Analysis) แผนภาพการติดตั้งระบบงาน 

แผนภาพการทํางานของระบบ (System Flow Diagram) โดยเอกสารทั้งหมดตามรูปแบบที่

กรมสรรพสามิตเห็นชอบ จํานวน ๕ ชุด พรอม CD/DVD ที่มีรายละเอียดตามเอกสาร จํานวน ๕ 

แผน 

 งวดท่ี ๓ ภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สงมอบอุปกรณคอมพิวเตอร

ทั้งหมด พรอมคูมือการใชงาน 

 งวดท่ี ๔ ภายใน ๓๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สงมอบและติดตั้ง  โปรแกรม

ระบบงานพรอมติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งหมด พรอมคูมือการใชงาน 

  งวดท่ี ๕ ภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา สงมอบงานดังนี้ 

(๑)  การฝกอบรม ตามเอกสารหมายเลข ๓ 

(๒)  เอกสารคูมือผูใชงานระบบจํานวน ๕ ชุด พรอม CD/DVD  

บรรจุรายละเอียดตามเอกสาร จํานวน ๕ แผน และตาม จํานวนผูเขารับการ

อบรม 
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(๓)  เอกสารคูมือผูดูแลระบบ จํานวน ๕ ชุด พรอม CD/DVDบรรจุรายละเอียด

ตามเอกสาร จํานวน ๕ แผน และตามจํานวนผูเขารับการอบรม 

 

๗. วงเงินในการจัดหา 

ว ง เ ง ิน ค า ใ ช จ า ย ร ว ม ท ั้ง ส ิ้น  4 4 , 4 1 5 , 0 0 0  บ า ท ถ ว น  ( ส ี่ส ิบ ส ี่ล า น ส ี่แ ส น ห น ึ่ง ห ม ื่น ห า พ ัน บ า ท ถ ว น )    


