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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR ) 
โครงการจัดหาระบบศูนยส์ ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Disaster Recover Site) 

1. ความเป็นมา 
 กรมสรรพสามิต น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2535 ปัจจุบันมีระบบงานส าคัญหลายระบบเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน
ถือว่าเป็นส่วนส าคัญหลักอันหนึ่งในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดเก็บภาษีเพ่ือเป็นรายได้ของรัฐ 
ซึ่งหากเกิดปัญหาไม่สามารถท างานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน จะส่งผลต่อการท างานทั้งงานประจ าและงานการ
วางแผน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการท าให้ระบบงานมีเสถียรภาพ พร้อมใช้งานและสามารถให้บริการ
ระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันจะพบว่าความไม่แน่นอนหรือภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะไม่ว่า
ปัญหานั้นจะมาจากภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่กรมสรรพสามิตต้องจัดหาระบบศูนย์ส ารอง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) ของกรมสรรพสามิต เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
กรณีที่ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถให้บริการได้ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มี โอกาสเกิดขึ้นได้มาก และป้องกัน
ความเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อข้อมูลการจัดเก็บภาษี และความสามารถในการให้บริการต่อผู้เสียภาษีและ
ประชาชนทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยของข้อมูลที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ กรมสรรพสามิตจึงต้องท า
การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  (Infrastructure)  เพ่ือจัดท าระบบส ารองการให้บริการข้อมูล  รองรับ
ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องแม่ข่ายเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดความบกพร่อง หยุดชะงัก หรือไม่สามารถ
ท างานได้      
 โครงการจัดหาระบบศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) กรม-
สรรพสามิต นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนส ารองกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการนี้จะเป็นการเตรียมการส าหรับระบบ
ประมวลผลส ารอง ส าหรับใช้ทดแทนระบบหลัก ในกรณีที่เกิดปัญหากับระบบหลักไม่สามารถประมวลผลได้ ก็
จะท าการเปลี่ยนไปใช้ระบบส ารอง  

  

 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2558) 
 (1) จัดท าแผนการติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software และระบบงานตาม

ข้อ (3) 
 (2) ด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ พร้อมซอฟต์แวร์ที่เสนอ ณ ห้อง Data 

Center อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการประมวลผล 
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อ (3) 

   
  / (3) ติดตั้งระบบสารสนเทศ... 
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 (3) ติดตั้งระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตประกอบด้วย 8 ระบบงาน (1.ระบบงานทะเบียน
สรรพสามิต 2.ระบบงานการขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่  3.ระบบงานรับเงินรายได้  4.ระบบงาน
วิชาการก าหนดมูลค่า 5.ระบบวิเคราะห์รายการภาษี 6.ระบบงานขอคืน ยกเว้นและลดหย่อนภาษี  
7.ระบบฐานอ้างอิงข้อมูลกลาง 8.ระบบทะเบียนคุมรายการ) และทดสอบการใช้งานกับระบบ
ฐานข้อมูลปัจจุบัน แบบ User Acceptance Test 

 (4) จัดแบ่งระบบฐานข้อมูล (Database) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (Database 
Server) หลักปัจจุบัน เครื่อง Sun M8000  ให้รองรับระบบงานที่ติดตั้งตามโครงการนี้ 

 (5) จัดท าคู่มือการติดตั้งระบบงาน การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Database) และการตั้งค่าของ
ระบบ (Setting Configuration) 

  

 ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559) 
 (6) จัดท าแผนการติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software, การโอนย้ายข้อมูล 

การท าส าเนาข้อมูล (Data Replication) และระบบงานที่ติดตั้งตามโครงการนี้ 
 (7) ย้ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมอุปกรณ์ที่จัดหาตามโครงการในปีงบประมาณ 2558 

ไปติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
 (8) ด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ พร้อมซอฟต์แวร์ที่เสนอเพ่ิมเติม ณ ศูนย์

คอมพิวเตอร์ส ารอง 
 (9) ด าเนินการเช่าจัดหาระบบสื่อสาร (Network Communication) แบบ Fiber Optic ที่มีขนาด

ความกว้างช่องสัญญาณ (Bandwidth) ไม่ต่ ากว่า 2 Gbps จ านวน 1 เส้น เพ่ือเชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ส าหรับการทดสอบระบบศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารอง นับจากวันที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย 
เพ่ือรองรับการทดสอบการปรับปรุงข้อมูลต้นทางไปปลายทางให้ตรงกันเป็นช่วง ๆ ตามระยะเวลาที่
กรมสรรพสามิตก าหนด และการเข้าใช้งานระบบงาน โดยต้องสามารถ ใช้กับระบบงานที่ติดตั้ง ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง และการปรับปรุงข้อมูลต้นทางไปปลายทางให้ตรงกันเป็นช่วง ๆ  จากศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ของกรมสรรพสามิตไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (10) ด าเนินการเช่าระบบสื่อสาร (Network Communication) แบบ Fiber Optic ที่มีขนาดความ
กว้างช่องสัญญาณ (Bandwidth) ไม่ต่ ากว่า 2 Gbps จ านวน 1 เส้น นับจากวันที่ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารองของกรมสรรพสามิต กับศูนย์เครือข่ายหลักของกระทรวงการคลัง ส าหรับการ
ทดสอบระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง เพ่ือรองรับการเข้าใช้งานระบบงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองจากส านักงานสรรพสามิตสรรพสามิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยต้องสามารถใช้กับ
ระบบงานที่ติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   
  / (11) โอนย้ายข้อมูล... 
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 (11) โอนย้ายข้อมูลระบบสารสนเทศหลักของระบบงานตามข้อ (3) ที่ใช้งานในปัจจุบันจากศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก ของกรมสรรพสามิตไปติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมทดสอบการใช้งาน 
แบบ User Acceptance Test กับฐานข้อมูลที่กรมฯ เป็นผู้ก าหนด 

 (12) ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และโอนย้ายข้อมูลที่ใช้งานในปัจจุบันจาก
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมสรรพสามิตไปติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมทดสอบการใช้งาน 
แบบ User Acceptance Test ซึ่งประกอบด้วย 

  (12.1) ระบบให้บริการผู้ประกอบการทางอินเตอร์เน็ต (Internet Service II) และระบบ Web 
Service ที่เชื่อมต่อระบบความปลอดภัยกลาง 

  (12.2) ระบบผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต (Illegal) 
  (12.3) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต 
  (12.4) Web Site กรมสรรพสามิต และ Web Portal ของกรมสรรพสามิต 
  (12.5) ระบบความปลอดภัยกลาง (SSO) 
 (13) จัดท าคู่มือการติดตั้งระบบงานและการตั้งค่าของระบบ (Setting Configuration) และการถ่ายโอน

ข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ การ Backup และส ารองข้อมูล    
 (14) ท าการส าเนาข้อมูล (Data Replication) จากระบบงานของกรมสรรพสามิตตามข้อ (3) และข้อ 

(12) ที่ใช้งานในปัจจุบันจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมสรรพสามิต ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 แห่ง ม ีข้อมูลที่เท่ากัน โดยจะต้องเสนอวิธีการตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลให้กรมสรรพสามิตพิจารณาภายในงวดงานสุดท้าย 

 (15) จัดท าแผน ดังนี้ 
  (15.1) แผนการติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware, Software โอนย้ายข้อมูล 

การท าส าเนาข้อมูล (Data Replication) และระบบงานตามโครงการนี้ที่ติดตั้ง ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง 

  (15.2) แผนส ารองและกู้คืนข้อมูล (Recovery) ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ในกรณีท่ีมีการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน 

  (15.3) แผนส ารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) เพ่ือใช้ในกรณีที่มีการประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน 

 (16) ด าเนินการทดสอบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งตามโครงการนี้ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยน าระบบงานและข้อมูลทั้งหมดของระบบที่ก าหนดไว้มาด าเนินการใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองและสามารถใช้งานได้ซึ่งผู้ให้บริการต้องร่วมด าเนินการตามแผนงานที่
เสนอไว้ และต้องสามารถใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามปกติ และด าเนินการทดสอบการท างาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงระยะเวลารับประกัน  2 ครั้ง 

 (17) ในกรณีกรมสรรพสามิต หรือระบบสารสนเทศในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมสรรพสามิต ไม่
สามารถใช้งานได้ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ส ารองการใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองจะต้อง 

   
  / สามารถรองรับ... 
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  สามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ยกเว้นกรณีผู้ให้บริการโครงข่าย
หลักของประเทศ เช่น TOT, CAT, TRUE ฯลฯ ไม่สามารถให้บริการได้ 

 (18) ให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โปรแกรมระบบ 
(Software) และระบบงาน จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาของสัญญาและในช่วงรับประกัน (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รับประกันเป็น
ระยะเวลา ๒ ปี  Software รับประกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี) นับถัดจากวันที่ตรวจรับงวดงานสุดท้าย
แล้วเสร็จ โดยเป็นบริการแบบ On Site Service และรับประกันบริการภายใน ๔ ชั่วโมง หลังจากเมื่อ
ได้รับแจ้งเป็นทางการ ให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องภายใน 3 วัน โดยไม่ท าให้ระบบงาน
หยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  ทั้งนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในช่วงเวลารับประกัน
และบ ารุงรักษาดังกล่าว  
          ถ้าหากคู่สัญญาไม่เริ่มด าเนินการแก้ไขข้อขัดข้องได้ภายในเวลาดังกล่าว ผู้ชนะการ
ประกวดราคาต้องถูกปรับในอัตราชั่วโมงละ 5,000 บาทเศษของชั่วโมงนับเป็นหนึ่งชั่วโมง  
          ถ้าคู่สัญญาไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรมสามารถจัด
จ้างผู้อื่นมาแก้ปัญหาได้ โดยคู่สัญญาจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดังกล่าวทั้งหมด 
          เมื่อกรมตรวจรับงานซื้อเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด คู่สัญญาจะต้องจัดท าเอกสารการตรวจสอบ 
คู่มือการตรวจสอบโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและทดสอบความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง
ระบบ พร้อมอุปกรณ์ ระบบโปรแกรม ระบบข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบงานตามโครงการนี้
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน (สัปดาห์
ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยประมาณ) พร้อมจัดท ารายงานผล 

  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายเพ่ือใช้งาน

ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉินกรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้ 
และสามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการใช้งานระบบ 

 2.2 เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีระบบการส ารองข้อมูล ข้อมูลส าคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัย
จากการถูกท าลาย หรือสูญหาย ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีเสถียรภาพ โดยมีระบบ
จัดเก็บส ารองข้อมูลที่สามารถท างานทดแทนกันได้ตลอดเวลา 

 2.3 
 

เพ่ือบรรเทาความสูญเสียในช่วงภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด โดยรักษาสภาพพร้อมท างานของระบบ
ส าคัญๆ ให้ต่อเนื่องที่สุด 

 2.4 
 

เพ่ือลดระดับความเสี่ยงการบริการผู้เสียภาษี เช่น อัตราสูญเสียรายได้ต่อชั่วโมง หรือมูลค่าความ
เสียหายอันเกิดจากการสูญเสียลูกค้าในช่วงที่ระบบหลักขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ 

  
  
  

/3. คุณสมบัติของ....... 
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3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุซื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.7 

 3.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 3.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มิใช่เป็น
กิจการ ร่วมค้า หรือเทียบเท่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจขาย และ/หรือ ให้เช่า/ให้เช่า
ซื้อ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการ
ประกวดราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้
หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา  

 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการตามสัญญา
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีการรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารในประเทศ 
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหากเป็นบริษัทที่มิใช่ผู้ผลิตเอง จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นผู้
จ าหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีสาขาภายในประเทศไทย ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสาขา
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยต้องมีหนังสือแต่งตั้งโดยตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย โดย
เป็นหนังสือแต่งตั้งส าหรับโครงการจัดหาระบบศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster 
Recovery Site) และหนังสือแต่งตั้งต้องออกให้ล่วงหน้าไม่เกิน ๙๐ วัน นับจนถึงวันยื่นซองเอกสาร
ประกวดราคา 

 3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในการ ติดตั้ง ทดสอบระบบและอุปกรณ์ศูนย์ส ารองข้อมูล 
(Disaster Recovery Center Implementation and test) ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่
เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา โดยมีผลงานไม่ต่ ากว่า ๖๐ ล้านบาท 

  

/ต่อหนึ่งสัญญา... 
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  ต่อหนึ่งสัญญา อย่างน้อย ๑ ผลงาน โดยเป็นโครงการกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือธนาคารพาณิชย์ของไทย โดยต้องเสนอส าเนาสัญญาพร้อม
เอกสารแนบท้ายสัญญา หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงานนั้น ๆ 

  

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1 เพ่ิมผลผลิตเนื่องจากสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันที่จ าเป็นต่อการจัดเก็บภาษีไดต้ลอดเวลาและต่อเนื่อง 
 4.2 สามารถให้บริการบุคลากร ผู้ประกอบการ และ ประชาชนในการท างานทั้งในภาวะปกติและภาวะ

ฉุกเฉินได้ 
 4.3 ศูนย์ส ารองนี้จะช่วยให้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีเสถียรภาพ สามารถน าข้อมูลส ารองมา

ใช้งานทดแทนข้อมูลที่ถูกท าให้สูญหายหรือเสียหายได้อย่างรวดเร็ว  และยังท าให้การบริหารและ
จัดสรรทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น 

 

5.   แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการนี้จัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพ่ือใช้เป็น DR Site และท าการโอนย้ายระบบสารสนเทศ 

และฐานข้อมูล จากระบบงาน ณ ศูนย์ข้อมูลหลัก ไป ศูนย์ส ารองข้อมูล พร้อมการจัดท า/ซักซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน 
กรณีระบบสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได ้โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 5.1  รายการ “ระบบคอมพิวเตอร์” 
 ระยะที่ 1 : ปีงบประมาณ 2558 

    

ล าดับ รายการอุปกรณ์ จ านวน 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์  

1. ระบบเครื่องแม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) ชนิดที่ 1  
 1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Compute Node) 4 ชุด 
 1.2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (NAS Storage) 1 ชุด 
 1.3 อุปกรณ์ Switch ความเร็วสูง 2 ชุด 
 1.4 อุปกรณ์ Management Switch 1 ชุด 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) ชนิดที่ 2 
(ส าหรับท า DNS  จ านวน 1 ชุด, ส าหรับ Web Service จ านวน 1 ชุด และส าหรับ
ระบบงานความปลอดภัยกลาง  จ านวน 2 ชุด) 

4 ชุด 

3. อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ชนิดที่ 1 ไม่น้อยกว่า 20 ports 1 ชุด  

4. อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ชนิดที่ 2 ไมน่้อยกว่า 24 ports 1 ชุด 
   

/ซอฟท์แวร์ระบบ 
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ล าดับ รายการอุปกรณ์ จ านวน 
 ซอฟแวร์ระบบ  

5. ซอฟแวร์พ้ืนฐาน (Java Application Server) ส าหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) ชนิดที่ 1 

48 Core 
Processor 

 ซอฟแวร์ระบบงาน  

6. ติดตั้งระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตประกอบด้วย 8 ระบบงานและทดสอบการ
ใช้งานกับระบบฐานข้อมูลปัจจุบัน แบบ User Acceptance Test ประกอบด้วย 1.ระบบงาน 
ทะเบียนสรรพสามิต  2.ระบบงานการขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่  3.ระบบงานรับเงินรายได้ 
4.ระบบงานวิชาการก าหนดมูลค่า 5.ระบบวิเคราะห์รายการภาษี 6.ระบบงานขอคืน ยกเว้น
และลดหย่อนภาษี 7.ระบบฐานอ้างอิงข้อมูลกลาง 8.ระบบทะเบียนคุมรายการ 

1 งาน 

 

 ระยะที่ 2 : ปีงบประมาณ 2559 
 

ล าดับ รายการอุปกรณ์ จ านวน 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์  

7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับท าหน้าที่เป็น  Database Server 1 ชุด 

8. ระบบเครื่องแม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) ชนิดที่ 1 (เพ่ิมเติม) 4 ชุด 

9. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) ชนิดที่ 2 
(เพ่ิมเติม) (ส าหรับระบบให้บริการผู้ประกอบการทางอินเตอร์เน็ต (Internet Service II) 
จ านวน 2 ชุด, ส าหรับระบบผู้กระท าผิดกฏหมายสรรพสามิต 1 ชุด, ส าหรับระบบศูนย์
ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต จ านวน 1 ชุด, ส าหรับ Web Site กรมสรรพสามิต จ านวน 1 ชุด
, Web Portal จ านวน 1 ชุด และส าหรับท าหน้าที่เป็น  Anti Virus Server จ านวน 1 ชุด) 

7 ชุด 

10. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) 1 ชุด 

11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch 1 ชุด 

12. เครื่องอ่านเขียนเทปส ารองข้อมูล (Tape Library) 1 ชุด 

13. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าหน้าที่เป็น Backup Server 1 ชุด 

14. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและการโจมตี Intrusion Prevention System (IPS) 1 ชุด 

15. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) 1 ชุด 

16. อุปกรณ์จัดสมดุลเพื่อการกระจายสัญญาณข้อมูล (Load Balance)  1 ชุด 

17. ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนระยะไกลชนิด SSL 1 ชุด 

   
                                                                                                            /ซอฟท์แวร์ระบบ… 
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ล าดับ รายการอุปกรณ์ จ านวน 
 ซอฟต์แวร์ระบบ  

18. ซอฟแวร์พ้ืนฐาน (Java Application Server) ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน
โปรแกรมประยุกต์ (Application Server) ชนิดที่ 1 (48 Core Processor) และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) ชนิดที่ 2 (36 
Core Processor) 

    84   
Core 

Processor 

19. ซอฟต์แวร์พ้ืนฐานส าหรับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 32 Core  
Processor 

20. ซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล 1 ระบบ 

21. ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจัดความปลอดภัยกลาง ส าหรับการเข้าถึงระบบงาน (Identity 
Manager) 

5,000 
License 

 โอนย้ายระบบงาน  

22. ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และโอนย้ายข้อมูลที่ใช้งานใน
ปัจจุบันจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมสรรพสามิตไปติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อม
ทดสอบการใช้งานแบบ User Acceptance Test (รวมลิขสิทธิ์การใช้งานบนเครื่องใหม่) 
จ านวน 8 ระบบ ประกอบด้วย 

1 งาน 

 (1) ระบบให้บริการผู้ประกอบการทางอินเตอร์เน็ต (Internet Service II) และระบบ 
Web Service ที่เชื่อมต่อระบบความปลอดภัยกลาง 3 ระบบ 

 

 (2) ระบบผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 1 ระบบ  
 (3) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต 1 ระบบ  
 (4) Web Site กรมสรรพสามิต และ Web Portal ของกรมสรรพสามิต 2 ระบบ  
 (5) ระบบความปลอดภัยกลาง (SSO)  1 ระบบ  

23. โอนย้ายข้อมูลระบบสารสนเทศหลักของระบบงาน ที่ใช้งานในปัจจุบันจากศูนย์คอมพิวเตอร์
หลักกรมสรรพสามิต ไปติดตั้งที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมทดสอบการใช้งาน 

1 งาน 

24 ท าการส าเนาข้อมูล (Data Replication) จากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมสรรพสามิตไปยัง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 แห่งมีข้อมูลที่เท่ากัน  

1 งาน 

25. ย้ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมอุปกรณ์ที่จัดหาตามโครงการในปีงบประมาณ 
2558 ไปติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 

1 งาน 

26. จัดท าแผนและวิธีการปฏิบัติการกู้คืนระบบ (Recovery) ส าหรับระบบงาน  เมื่อเกิด
เหตุการณ์ Disaster พร้อมทดสอบแผน จ านวน 1 ครั้ง และด าเนินการทดสอบในช่วง
รับประกันอีก 2 ครั้ง  
 

1 งาน 

/27. การฝึกอบรม... 
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ล าดับ รายการอุปกรณ์ จ านวน 
27. การฝึกอบรม 6 

หลักสตูร 
 

 5.2 การด าเนินการศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
  แนวทางการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และ  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง(DR Site) ระบบประมวลผลส ารอง ส าหรับใช้ทดแทนระบบหลัก ในกรณีที่เกิดปัญหา กับ
ระบบหลักไม่สามารถประมวลผลได้ ก็จะท าการเปลี่ยนไปใช้ระบบส ารอง ท าให้สามารถให้บริการต่อผู้เสียภาษีและ
ประชาชนทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบงานแบบรวมชุดอุปกรณ์ชนิดที่ 1 (Application Server Type I) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานชนิดที่ 
2 (Application Server Type II)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล  ชุดอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลแบบ 
San (San Storage)  ชุดอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูล (Tape Backup)  ชุดอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network)  โดย
มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Infrastructure System) ประกอบด้วย Network 
Security Firewall, IPS , Antivirus Application Security ใช้ระบบการจัดการสิทธิการเข้าใช้งานระบบของกรม (SSO) เพ่ือ
ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต และระบบงานอ่ืนๆ ส าหรับ DR Site โดยจะมี 
Hardware และ Software ตั้งอยู่ที่ DR Site เทียบเท่าที่ Main Site ระบบส ารองจะท างานในลักษณะ Standby 
ข้อมูลที่ถูก update ในระบบหลัก จะถูก update ในระบบส ารองตามช่วงเวลาที่ก าหนด เมื่อเกิดปัญหากับระบบหลัก 
ระบบส ารองก็จะถูกน ามาใช้งาน  DR Site เป็น Site ส ารองในระดับ Application มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เป็นการ Replicate ข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์ส ารองโดยใช้ Software เพ่ือ Replicate ข้อมูล
ในระดับ Database ซึ่งมีข้อได้เปรียบในด้านความเร็ว การประหยัด Bandwidth รวมถึงความถูกต้องของข้อมูล
ระหว่างระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์ส ารอง ส าหรับ Application Software จะมีการ Update พร้อม
กันทั้ง 2 Site 

  

6. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 510 วัน  
  

7. ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน 
 

งวด
งานที่ 

ปีงบ 
ประมาณ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รายละเอียด 

งวดที่ 
1 

2558 2% ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
1. ส่งมอบเอกสาร แผนการด าเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรมบุคคล 
    รับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างงาน 
2. ส่งมอบวิธีการด าเนินการและเครื่องมือในการพัฒนาและเทคนิคที่ใช้ 

    
/งวดที่ 2… 
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งวด
งานที่ 

ปีงบ 
ประมาณ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รายละเอียด 

งวดที่ 
2 

2558 70% ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ 
1. ระบบแม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server) ชนิดที ่1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application Server)  
    ชนิดที่ 2 
3. อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ชนิดที่ 1 
4. อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ชนิดที่ 2 
5. ซอฟแวร์พ้ืนฐาน (Java) 
6. ส่งมอบเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

งวดที่ 
3 

2558 28% ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1. ติดตั้งระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตประกอบด้วย 8 ระบบงาน 
     และทดสอบการใช้งานกับระบบฐานข้อมูลปัจจุบัน แบบ User    
     Acceptance Test 
2. ส่งมอบเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

งวดที่ 
4 

2559 40% ภายใน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับท าหน้าที่เป็น Database Server 
2. ระบบเครื่องมือแม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application  
    Server) ชนิดที่ ๑ (เพ่ิมเติม) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application  
    Server) ชนิดที่ ๒ (เพ่ิมเติม) 
4. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (San Storage) 
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch 
6. เครื่องอ่านเทปส ารองข้อมูล (Type Drive) 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าหน้าที่เป็น Backup Server 
8. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกและการโจมตี Intrusion Prevention  
    System (IPS) 
9. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและเครือข่าย (Firewall) 
10. อุปกรณ์จัดสมดุลเพ่ือการกระจายข้อมูล (Load Balance)  
11. ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนระยะไกลชนิด SSL 
12. ซอฟแวร์พ้ืนฐาน (Java Application Server) ส าหรับเครื่อง 
      คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานโปรแกรมประยุกต์ (Application  
      Server) ชนิดที่ ๑ และชนิดที่ ๒ 

/13. ซอฟท์แวร์พื้นฐาน... 
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งวด
งานที่ 

ปีงบ 
ประมาณ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รายละเอียด 

   13. ซอฟแวร์พ้ืนฐานส าหรับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  
14. ซอฟแวร์ส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 
15. ซอฟแวร์ส าหรับบริการจัดการความปลอดภัยกลาง ส าหรับการเข้าถึง 
      ระบบงาน (Identity Manager) 
16. ส่งมอบเอกสารและคู่มือต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

งวดที่ 
5 

2559 50% ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้ 
1. ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) และโอนย้าย  
    ข้อมูลในปัจจุบันจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมสรรพสามิตไปติดตั้งที่  
    ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมทดสอบการใช้งานแบบ User Acceptance 
    Test (รวมลิขสิทธิ์การใช้งานบนเครื่องใหม่) ประกอบด้วย 

1.1 ระบบให้บริการผู้ประกอบการทางอินเตอร์เน็ต (Internet Service II) 
และระบบWeb Service ที่เชื่อมต่อระบบความปลอดภัยกลาง 

1.2 ระบบผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
1.3 ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต 
1.4 Web Site กรมสรรพสามิต และ Web Portal ของกรมสรรพสามิต 
1.5 ระบบความปลอดภัยกลาง 

2. ย้ายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารอง พร้อมอุปกรณ์ที่จัดหาตามโครงการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปติดตัง้ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 

3. ส่งมอบเอกสารผลการท าการส าเนาข้อมูล (Data Replication) จากศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักกรมสรรพสามิตไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองเพ่ือให้  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง ๒ แห่งมีข้อมูลที่เท่ากัน 

๔. ส่งมอบแผนและวิธีการปฏิบตัิการกู้คืนระบบ (Recovery) ส าหรับ  
    ระบบงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ Disaster  
5. ส่งมอบเอกสารและคู่มือต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

งวดที่ 
6 

2559 10% ภายใน 510 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1. ส่งมอบผลการทดสอบแผนเมื่อเกิดเหตุการณ์ Disaster 
๒. ส่งมอบการฝึกอบรมทุกหลักสูตร 
3. ส่งมอบเอกสารและคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและยังไม่ได้ส่งมอบ 

    

    

/8. วงเงินค่าใช้จ่าย... 
 
 



ร่างเอกสารขอบเขตงาน (TOR)  

 
โครงการจดัหาระบบศูนยส์ ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Disaster Recovery Site)              หน้า 12 จาก 12   [1] 

1…………………….2.........................3.........................4.........................๕.........................6…………………….7…………………….               

 

8.  วงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาของวงเงิน 
     วงเงินค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 202,812,700 บาท (สองร้อยสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน)  
      แหล่งเงิน 

 เงินงบประมาณ ปี  2558  จ านวนเงิน 46,000,000  บาท .  
        ปี  2559  จ านวนเงิน 156,812,700 บาท . 
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ปีงบประมาณ ........... 
 เงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาแสตมป์ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ……… 
 เงินอ่ืน ๆ 

 


