
 
 

ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) 
โครงการศูนย์ปฏิบัติงานสาํรองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที ่

ของกรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ 2558 
(โดยใช้เงนิงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 - 2559)  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ความเป็นมา  
สืบเน่ืองจากสถานการณ์มีผู้ชุมนุมทางการเมืองได้ปิดล้อมกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
และไม่สามารถให้บริการเก่ียวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับชําระเงินภาษีและการออกใบอนุญาต
ประเภทต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็นภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต จึงส่งผลกระทบทําให้การจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตลดลงและส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหยุดชะงัก ประกอบกับกรม
สรรพสามิตได้มีห้อง Data Center ณ กรมสรรพสามิตอยู่เพียงแห่งเดียว จึงทําให้กรมสรรพสามิต (ส่วนกลาง) 
ไม่สามารถให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงส่งผลให้หน่วยจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตส่วนภูมิภาค
ไม่สามารถให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน 

จากผลกระทบข้างต้น สะท้อนให้เห็นปัญหาของระบบที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินภารกิจในสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมสรรพสามิตจึงนําปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาปรับกระบวนการทํางานใหม่ 
ประกอบด้วย 

1. มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้ง
สร้างเสริมการให้บริการประชาชนนอกสถานที่เมื่อสถานการณ์ปกติ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้จัดทําสํานักงาน
สรรพสามติเคลื่อนที่สําหรับการให้บริการภาคประชาชน ณ สถานที่ต่างๆ (Mobile Office) 

2. สร้างเสริมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยกรมสรรพสามิตได้จัดทําศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง จํานวน 3 แห่ง (Excise Work Area Recovery) ให้
สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

เพ่ือสร้างเสริมความเช่ือมั่น เก่ียวกับภารกิจหลักด้านการบริการประชาชนและผู้ประกอบการท่ีสําคัญๆ 
ต้องได้รับการดําเนินงานและหรือให้บริการอย่างต่อเน่ือง ไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือ
ภัยพิบัติต่างๆ พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นอีกด้วย ดังน้ัน กรมสรรพสามิตจึงได้จัดทํา
โครงการศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ (Excise Work Area Recovery and 
Mobile Office) ขึ้น เพ่ือรองรับการบริการเก่ียวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
พร้อมรองรับการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตได้อย่างต่อเน่ือง  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับให้บริการภาคประชาชนอย่างต่อเน่ืองภายใต้

สถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้บริการประชาชนนอกสถานที่เมื่อสถานการณ์ปกติ 
2.2 เพ่ือจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง

ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ทุกสถานที่ 
2.3 เพ่ือจัดทําระบบบริหารจัดการแผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถ

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างต่อเน่ือง 
2.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 
2.5 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมีสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองภายใต้

สถานการณ์ฉุกเฉิน 
2.6 เพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้

สถานการณ์ฉุกเฉิน  
2.7 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในแผนการปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2.8 เพ่ือมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการเป็นหลัก โดยยึดมั่นการให้บริการท่ีมีคุณภาพและ

เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ  
 

3. ขอบเขตการดําเนินโครงการ 
3.1 ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์สําหรับการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือ

เป็นเคร่ืองแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลเอกสารระบบต่างๆ สําหรับการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3.2 ติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับศูนย์ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางานสํารองมี

เครื่องมือสําหรับปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
3.3 ติดต้ังชุดให้บริการนอกสถานที่ของกรมสรรพสามิต (Excise Mobile Office) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับ

การให้บริการการเงิน การจดทะเบียนผู้ประกอบการ รับชําระภาษี และต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ในพ้ืนที่
ต่างๆ นอกสํานักงานของกรมสรรพสามิตได้ 

3.4 ติดต้ังชุดให้บริการนอกสถานที่ของกรมสรรพสามิตสําหรับผู้บริหาร เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 

3.5 ทําแผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิตให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 

3.6 ปรับปรุงพ้ืนที่ของกรมสรรพสามิตที่ได้รับการเลือกให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานสํารองเพ่ือรองรับการ
ดําเนินการและปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (WAR : Work Area Recovery) ให้มี
ความพร้อมในการรองรับการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตตามปริมาณงานที่วางแผนไว้  

3.7 ติดต้ังชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสารแบบ public cloud เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการ
สื่อสารระหว่างกรมสรรพสามิต กับสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
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3.8 จัดการฝึกอบรมบุคลากรกรมสรรพสามิตทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ

งานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Work Area Recovery Plan) 
3.9 จัดการซักซ้อม พร้อมซักซ้อมตามแผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉิน (Work Area Recovery Plan) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้มีโอกาสทบทวนความ
เข้าใจในแผนรองรับการดําเนินการและปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินและได้มีการ
ซ้อมปฏิบัติจริง เพ่ือเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานจริงเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น 
 

4. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มิใช่เป็นกิจการ
ร่วมค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการขาย และ/หรือให้เช่า/ให้เช่าซื้อ ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันย่ืนเอกสารหลักฐานการประกวดราคา โดยมี
หลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน 
นับจนถึงวันย่ืนซองเอกสารประกวดราคา 

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเคยมีผลงานการพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คงเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท โดยมีมูลค่าต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 
40 ล้านบาท ซึ่งผลงานข้างต้นต้องได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยเป็น
โครงการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และเป็นคู่สัญญาโดยตรง โดยต้องเสนอสําเนาสัญญา
พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้กระทําการแทนของหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ ลงนามรับรอง 

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หากเป็นบริษัทที่มิใช่ผู้ผลิตเอง จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
ผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยหนังสือแต่งต้ังต้องออกให้ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน นับจนถึงวันย่ืน
ซองเอกสารประกวดราคา 
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4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
4.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4.10 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการศูนย์

ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ 2558 (โดยใช้เงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 - 2559)  

 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
540 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
 

7. ระยะเวลาการส่งมอบ 
งวดการส่งมอบ มี 6 งวด ดังน้ี 
ปีงบประมาณ 2558 
งวดงาน การเบิกจ่าย รายละเอียด
งวดที่ 1 10% ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ต้องส่งมอบ ดังนี้

1. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
(1) แผนการดําเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรมบุคคลรับผิดชอบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างงาน 
(2) เอกสารกําหนดวิธีการดําเนินการและเคร่ืองมือในการพัฒนาและ

เทคนิคที่ใช้  
2. ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

(1) ส่งมอบและติดต้ังชุดให้บริการนอกสถานที่ของกรมสรรพสามิตสําหรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะ
เฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่
ตามข้อ 2.1  

(2) ส่งมอบและติดต้ังโปรแกรม Microsoft Office 2013 Standard 
Edition ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของ
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ศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.2 

(3) ส่งมอบค่าบริการรายเดือน Internet SIM ตามขอบเขตงานเอกสาร
หมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและ
สํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.3 

(4) ส่งมอบและติดต้ังชุดประชุมเคล่ือนที่สําหรับการประชุมนอกสถานที่ 
(Mobile Conference Unit) ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 
คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิต
เคลื่อนที่ ตามข้อ 2.15 

งวดที่ 2 10% ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ต้องส่งมอบ ดังนี้
(1) ส่งมอบแผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(Work Area Recovery Plan) และส่งมอบเอกสาร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติงานบริหารความ
พร้อมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 
คุณลักษณะเฉพาะของศูน ย์ปฏิบั ติงานสํารองและสํา นักงาน
สรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.14 

(2) ส่งมอบระบบช่องทางการสื่อสารผ่าน social network ภายในองค์กร 
ส่วนที่ 1 ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของ
ศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 
2.16 

(3) ส่งมอบงานออกแบบศูนย์ปฏิบัติงานสํารองเพ่ือรองรับการดําเนินการ
และปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (WAR : Work 
Area Recovery) ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะ
เฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่
ตามข้อ 2.17 

(4) ส่งมอบการซักซ้อมตามแผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Work Area Recovery Plan) ช่วงที่ 1 ตาม
ขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 3 การฝึกอบรม การซักซ้อมตาม
แผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Work 
Area Recovery Plan) และการสนับสนุน ตามข้อ 2.1 

  
ปีงบประมาณ 2559
งวดที่ 3 15% ภายใน 330 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ต้องส่งมอบ ดังนี้

(1) ส่งมอบและติดต้ังชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและบริหารกระบวนงานการตรวจสอบทรัพยากร ICT (Work 
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Area Recovery Management System : WARMS) ตามขอบเขต
งานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง
และสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.4  

(2) ส่งมอบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีบนอุปกรณ์มือ
ถือและแท็บเล็ต ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะ
เฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่
ตามข้อ 2.7  

(3) ส่งมอบบริการรับส่งข้อความส้ัน sms ตามขอบเขตงานเอกสาร
หมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและ
สํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.13 

งวดที่ 4 35% ภายใน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ต้องส่งมอบ ดังนี้
ศูนย์ปฏิบัติงานสํารองเพื่อรองรับการดําเนินการและปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (WAR : Work Area Recovery ) 

(1) ส่งมอบการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติงาน
สํารอง จํานวน 3 แห่ง ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 
คุณลักษณะเฉพาะของศูน ย์ปฏิบั ติงานสํารองและสํานักงาน
สรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.8  

(2) ส่งมอบโปรแกรม Microsoft Office 2013 Standard Edition 
พร้อมติดต้ัง ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะ
ของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 
2.12 

(3) ส่งมอบการปรับปรุง พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสํารอง 
เพ่ือรองรับการดําเนินการและปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน (WAR : Work Area Recovery) ตามขอบเขต
งานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารอง
และสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.18  

งวดที่ 5 20% ภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ต้องส่งมอบ ดังนี้
1. ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

(1) ส่งมอบพร้อมติดต้ังชุดให้บริการนอกสถานที่ของกรมสรรพสามิต
สําหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง ตามขอบเขตงาน
เอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและ
สํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.10 

(2) ส่งมอบพร้อมติดต้ังโปรแกรม Microsoft Office 2013 Standard 
Edition ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของ
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ศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคล่ือนที่ ตามข้อ
2.11  

(3) ส่งมอบระบบช่องสื่อสาร social network ภายในองค์กร ส่วนที่ 2 
และดําเนินการติดต้ังระบบ ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 
คุณลักษณะเฉพาะของศูน ย์ปฏิบั ติงานสํารองและสํานักงาน
สรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.19 

2. ภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
(1) ส่งมอบระบบบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage 

Management System) พร้อมดําเนินการติดต้ัง ตามขอบเขตงาน
เอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและ
สํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ตามข้อ 2.5  

(2) ส่งมอบระบบความปลอดภัยในการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อม
ดําเนินการติดต้ัง ตามขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะ
เฉพาะของศูนย์ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ 
ตามข้อ 2.6 

งวดที่ 6 10% ภายใน  540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา ต้องส่งมอบ ดังนี้
(1) ส่งมอบคู่มือการติดต้ังระบบงาน และการต้ังค่าของระบบ (Setting 

Configuration) ตามเอกสารหมายเลข 2 คุณลักษณะเฉพาะศูนย์
ปฏิบัติงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ข้อ 2.9 

(2) ส่งมอบการฝึกอบรม และรายงานผลการฝึกอบรม ตามเอกสาร
หมายเลข 3 การฝึกอบรม, การซักซ้อมตามแผนปฏิบัติงานการบริหาร
ความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Work Area Recovery Plan) 
และการสนับสนุน ตามข้อ 1 

(3) ส่งมอบการซักซ้อมตามแผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Work Area Recovery Plan) ช่วงที่ 1 ตาม
ขอบเขตงานเอกสารหมายเลข 3 การฝึกอบรม การซักซ้อมตาม
แผนปฏิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Work 
Area Recovery Plan) และการสนับสนุน ตามข้อ 2.2   

(4) ส่งมอบแบบแปลนการติดต้ังจริง (As Build Drawing) 
(5) ส่งมอบคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ 
(6) ส่งมอบงานอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามโครงการฯ (ถ้ามี) 
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7.1 รายละเอียดการส่งมอบการปรับปรุงพ้ืนที่ โปรแกรม เอกสารต่างๆ และคู่มือของระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ผู้ชนะ

การประกวดราคาจะต้องส่งมอบในแต่ละหัวข้อตามที่กําหนด ส่งมอบ DVD และ External Drive จํานวน 3 
ชุด พร้อมส่งมอบเอกสาร จํานวน 3 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรูปแบบของเอกสารต้องผ่านความ
เห็นชอบจากกรมสรรพสามิตและผู้รับจ้าง โดยประกอบไปด้วยเอกสาร ดังน้ี 

7.1.1 แบบแปลนการติดต้ังจริง (As Build Drawing) 
7.1.2 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
7.1.3 เอกสารระบบงาน (System Document) ทั้งหมด โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ประกอบด้วย 

(1) ผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต ที่ได้
รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียดแล้ว 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการทํางานพร้อมแผนภาพ (Work Flow) และขอบเขตของระบบงาน
คอมพิวเตอร์ (Scope of Work) โดยระบุรายละเอียดถึงความต้องการของระบบงาน โดยมี
รูปแบบเอกสารตามรูปแบบที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ 

(2) เอกสารผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน (Design Document) ประกอบด้วย ER-
Diagram, Database Schema และ Data Dictionary  

(3) User Interface และ Report Layout 
7.1.4 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับผู้ใช้ (User Manual) และคู่มือปฏิบัติการ (Operation 

Manual) เป็นภาษาไทยของระบบงานให้กรมสรรพสามิต มีดังน้ี 
(1) คู่มือผู้ใช้ระบบงาน (User Manual) ประกอบไปด้วย คู่มือต่างๆ ที่แยกตามหลักสูตรการ

ฝึกอบรมตามที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
(2) คู่มือการติดต้ังและปฏิบัติงาน  

 

8. วงเงินและงบประมาณในการจัดจ้าง 
วงเงินทั้งสิ้น 183,000,000 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบสามล้านบาทถ้วน) 

 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-5600 ถึง 19 ต่อ 54242 
e-mail : narisara_s@excise.go.th , income_it@excise.go.th   


