
 
 

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) 
โครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตส าหรับงานแสตมป์สรรพสามิต 

ของกรมสรรพสามิต  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. ความเป็นมา  

ปัจจุบันกรมสรรพสามิต ใช้แสตมป์สรรพสามิตเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส าหรับสินค้า
หลายประเภท ได้แก่ แสตมป์สุรา  ยาสูบ  เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศ และไพ่ เป็นต้น ซึ่งการเบิกจ่าย
แสตมป์สรรพสามิตในแต่ละประเภทมีความซับซ้อน เนื่องจากประเภทของแสตมป์ขึ้นอยู่กับภาชนะใน
การบรรจุ และแสดงถึงผ่านการเสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันกรมสรรพสามิตได้
ด าเนินการจัดท าระบบบริหารจัดการคลังแสตมป์สรรพสามิตและควบคุมการรับ -จ่ายแสตมป์ เพ่ือช่วย
ในการปฏิบัติงานบริหารการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กรมสรรพสามิตจึงมีความประสงค์ที่จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบงานหลักและระบบงานแสตมป์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึง
ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตเพ่ือการบริหารจัดการระบบแสตมป์สรรพสามิต ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นจากระบบการบริหารจัดการ
แสตมป์สรรพสามิต ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกับระบบงานหลัก เพ่ือเป็นการขยายงานด้านการน าเสนอ
ข้อมูลแบบรวมศูนย์ ณ ศูนย์บัญชาการ กรมสรรพสามิต (Command Room) ในลักษณะการท างานที่
เป็นทั้งห้องประชุม ศูนย์บัญชาการ สั่งการเพ่ือติดตามการบริหารจัดการการช าระภาษีโดยใช้แสตมป์
สรรพสามิต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประมาณการใช้และการสั่งพิมพ์แสตมป์ ระบบบริหารจัดการ
คลังแสตมป์ ระบบบริหารการจัดส่งแสตมป์ และระบบการตรวจสอบการช าระภาษีโดยใช้แสตมป์เป็น
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพ่ือให้ผู้บริหารมีกระบวนการในการตรวจสอบการเสียภาษีได้รวดเร็วขึ้น 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศสามารถปฏิบัติงาน และ
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมเติมระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการป้องกันระบบบริหารจัดการ
แสตมป์สรรพสามิตและระบบงานอ่ืน ให้มีความปลอดภัยจากการโจมตี การบุกรุก หรือการโจรกรรม
ข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน   

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดตั้งศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตเพ่ือการบริหารจัดการระบบแสตมป์สรรพสามิต เพ่ือ
ช่วยสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริหารกรมสรรพสามิต   

2.2 เพ่ือบูรณาการข้อมูลระบบบริหารแสตมป์สรรพสามิต และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะแก่
ศูนย์บัญชาการส าหรับผู้บริหาร เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีและสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

2.3 เพ่ือปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ของระบบ
บริหารแสตมป์สรรพสามิต ให้มีความมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
ระบบบริหารแสตมป์สรรพสามิต 

2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารที่ใช้งานระบบบริหารงานแสตมป์สรรพสามิต  
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3. ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

3.1 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตเพ่ือการบริหารจัดการระบบแสตมป์
สรรพสามิต (Command Room) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสั่งการและติดตามงาน
บริหารงานแสตมป์สรรพสามิตและระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่
ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร
จัดการระบบแสตมป์สรรพสามิต (Security Operation Center : SOC) เพ่ือป้องกันการ
คุกคามจากภายนอกอันอาจมีการคุกคามต่อระบบงานบริหารแสตมป์สรรพสามิตและระบบ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

3.3 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการ
ระบบแสตมป์สรรพสามิต (Network Operation Center : NOC) เพ่ือการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานะการเชื่อมต่อจากภายนอกอันอาจมีการคุกคามต่อระบบงานบริหารแสตมป์
สรรพสามิตและระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

3.4 จัดจ้างพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูล (Presentation System) และจัดท าเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Content) เพ่ือแสดงผลข้อมูลส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารอันเกี่ยวเนื่องในการ
สั่งการและติดตามงานบริหารงานแสตมป์สรรพสามิตและระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.5 จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ส าหรับแสดงผลรายงานและเรียกดูรายงาน (Presentation Tools) 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บริหารระบบงานแสตมป์สามารถเรียกดูรายงานเพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้ 

3.6 จัดจ้างเพ่ือจัดท าเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแสตมป์
ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการเสียภาษีสินค้าแต่ละประเภทแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อที่กรม
สรรพสามิต  

 
4. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7 

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้น  
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่น
ว่านั้น 

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มิใช่    
เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการขาย และ/หรือให้เช่า/ให้เช่าซื้อ 
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการ
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ประกวดราคา โดยมีหลักฐาน การจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวัน    ยื่นซองเอกสารประกวดราคา 

4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเคยมีผลงานการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยมีมูลค่าต่อสัญญา ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และมี
ผลงานด้านระบบติดตามตรวจสอบการท างานของเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย ทั้งนี้มูลค่ารวมกัน
ไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งผลงานข้างต้นต้องได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่
เกิน 3 ปี โดยเป็นโครงการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และเป็นคู่สัญญาโดยตรง 
โดยต้องเสนอส าเนาสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจาก
หน่วยงานเจ้าของงาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้กระท าการแทนของหน่วยงานหรือ        
ผู้ได้รับมอบอ านาจ ลงนามรับรอง 

4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามรายการอุปกรณ์ ในตารางดังต่อไปนี้ หากเป็นบริษัทที่มิใช่ผู้ผลิต
เอง จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตใน
ประเทศไทยหรือตัวแทนจ าหน่าย โดยมีหนังสือแต่งตั้งต้องออกให้ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน   
นับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา ประกอบด้วย  

ล าดับ ข้อในเอกสาร
หมายเลข 2 

รายการอุปกรณ์ 

1 2.2.1 จัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานเพ่ิมเติม 30 ผู้ใช้งาน 
2 2.5.1.1 จอแสดงผล Video Wall 
3 2.5.2 อุปกรณ์ชุดควบคุมจอแสดงผล (Video Wall Controller) 
4 2.9.2 เครื่องแม่ข่ายควบคุมการแสดงผล (Interactive Content Server) 
5 2.10.1 MCU 
6 3.1.1 ระบบป้องกันมัลแวร์ในอีเมล์ (eMail Malware Protection System) 
7 3.1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณข้อมูล (Load Balance) 
8 3.6.1 ระบบบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

(Vulnerability Management System)  

9 3.6.2 ระบบบริหารจัดการข้อมูลและเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security Information and Event Management : SIEM)  

10 3.6.3 ระบบเฝ้าระวังการใช้งานระบบฐานข้อมูล (Database Activity Monitoring)  
11 3.6.4 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเครือข่าย แบบ Network Attach Storage 

(NAS) 
4.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
4.9  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4.10  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตส าหรับงานแสตมป์สรรพสามิต ของกรม
สรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

300 วัน นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญาจ้าง 
 

7. ระยะเวลาการส่งมอบ 
งวดการส่งมอบ มี 5 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ดังนี้  

(1)  ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
1) แผนการด าเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรมบุคคลรับผิดชอบ ความสัมพันธ์

ระหว่างงาน และรายงานการประเมินผลกระทบ 
2) แบบร่างงานสถาปัตยกรรมการปรับปรุงห้อง โดยน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับ

พิจารณาเห็นชอบก่อนการด าเนินการ 
(2) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

ส่งแบบงานปรับปรุงห้อง ดังนี้ 
1) แบบแปลนแสดงงานตกแต่ง 
2) แบบแปลนแสดงการจัดวางอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
3) แบบแปลนแสดงวัสดุ ผนัง พื้น ประตู 
4) แบบแปลนแสดงฝ้าเพดานตกแต่ง 
5) แบบแสดงรูปด้าน 
6) แบบแปลนแสดงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และสื่อสาร 
7) แบบแปลนแสดงระบบปรับอากาศ 
8) แบบแปลนแสดงระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย 
9) Bill of Quantity (BOQ) พร้อมเอกสารแคตตาล๊อก  

ตามข้อก าหนดของเอกสารหมายเลข 2 โดยไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบงาน
คอมพิวเตอร์  

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินที่จ้างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต” 
หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
(1) ปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการ

ระบบแสตมป์สรรพสามิต (Security Operation Center : SOC) พร้อมการติดตั้ง
ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า และครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ตามขอบเขตงานเอกสาร
หมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต ข้อ 3.10, 3.11, 
3.12 และ 3.13 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินที่จ้ างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 2 (1) เรียบร้อยแล้ว 
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(2) ปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการ

ระบบแสตมป์สรรพสามิต (Network Operation Center : NOC) พร้อมการติดตั้งระบบ
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถท างานได้ ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 
คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต ขอ้ 4 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินที่จ้ างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 2 (2) เรียบร้อยแล้ว 

(3) ปรับปรุงพ้ืนที่ Executive Briefing Center (EBC) พร้อมการติดตั้งระบบและอุปกรณ์อ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถท างานได้ ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะ
ของศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต ข้อ 5 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินที่จ้ างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 2 (3) เรียบร้อยแล้ว 

(4) ส่งมอบและ/หรือติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับใช้ในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
ให้สามารถท างานได้ ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์
บัญชาการกรมสรรพสามิต ข้อ 6 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินที่จ้ างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 2 (4) เรียบร้อยแล้ว 

(5) ส่งมอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของ
ศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต ข้อ 7.5, 7.6 และ 7.7 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 8 ของวงเงินที่จ้ างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 2 (5) เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 
ปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตเพ่ือการบริหารจัดการระบบแสตมป์สรรพสามิต 

(Command Center) พร้อมการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะ
เฉพาะของศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต ข้อ 2 ยกเว้น ข้อ 2.2 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 35  ของวงเงินที่จ้างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 ภายใน 250 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
(1) ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเอกสารการติดตั้งและการ Set 

configuration ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์
บัญชาการกรมสรรพสามิต ข้อ 3 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินที่จ้างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 4 (1) เรียบร้อยแล้ว 

(2) ส่งมอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเอกสารการติดตั้งและการ Set configuration 
ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต ข้อ 2.2 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินที่จ้างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 4 (2) เรียบร้อยแล้ว 

(3) ส่งมอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของ
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ศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต ข้อ 7.1 และ 7.4 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินที่จ้างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 4 (3) เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 5 ภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
(1) ส่งมอบโปรแกรมพร้อมติดตั้งระบบให้สามารถท างานเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอ่ืนที่

เป็นแหล่งข้อมูล 
(2) ส่งมอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะ

ของศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต ข้อ 7 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
(3) แบบแปลนการติดตั้งจริง (As Build Drawing) 
(4) คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ 
(5) ส่งมอบการฝึกอบรม และเอกสารรายงานการฝึกอบรม ตามเอกสารหมายเลข 3 
(6) งานอ่ืน  ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามโครงการฯ (ถ้ามี) 

ช าระเงินในอัตราร้อยละ 10  ของวงเงินที่จ้างพัฒนา “ศูนย์บัญชาการกรม
สรรพสามิต” หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงานในงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว 

 
8. วงเงินและงบประมาณในการจัดจ้าง 

วงเงินทั้งสิ้น 249,982,140 บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-5600 ถึง 19 ต่อ 54251 e-mail : weerachai@excise.go.th 


