เอกสารแนบ 1.10
รายละเอียดเงื่อนไขในการตรวจรับ

แผนที่ 1 จาก 9 แผน

รายละเอียดเงื่อนไขในการตรวจรับ
1. ขอกําหนดในการสงมอบงาน
ผูรับจางตองติดตั้ง และสงมอบงานปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1) ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาจาง ซึ่งเปนไปตามกําหนดสงมอบงานขอ
9 ในเอกสารรายละเอียดและขอบเขตของงาน

2. เอกสารและคูมือตางๆ
2.1 เอกสารการติดตั้งระบบ (System Installation) พรอมแผนผังการเชื่อมโยงระบบ ของแตละ
ระบบที่ไดดําเนินการติดตั้ง
2.1.1 เอกสารการติดตั้งระบบ ของระบบสายนําสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร ตูจัดเก็บ
อุปกรณเครือขาย (Rack) และระบบไฟฟา
2.1.2 เอกสารการติดตั้งระบบ ของศูนยขอมูลประจําโรงงานและระบบไฟฟา
2.1.3 เอกสารการติดตั้งระบบ ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบบริหารจัดการ
เครือขายคอมพิวเตอร
2.2 จัดทําคูมือการใชงาน การฝกอบรม (Operation and Training Document) ใหถูกตองสมบูรณ
และงายตอการเขาใจ
2.3 คูมือและเอกสาร ทั้งหมดที่จัดทําใหโรงงานยาสูบหรือผูแทนโรงงานยาสูบ จะตองไดรับความ
เห็นชอบ ในเรื่องเนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอกอน
2.4 จัดทําเอกสารประกอบ และคูมือสําหรับการทํางานของเจาหนาที่ดังตอไปนี้ คูมือการติดตั้ง การ
ทํา Configuration คูมือการใชงาน Command และ Utility ของอุปกรณที่นําเสนอภายใต
โครงการนี้
2.5 หากผูรับจางมีการปรับแกเอกสารตามขอ 2.1-2.3 ใหผูรับจางจัดสงเอกสารฉบับปรับปรุงให
โรงงานยาสูบภายใน 30 วัน หลังจากมีการปรับปรุงแกไขใหมโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
โรงงานยาสูบมีสิทธิที่จะสําเนาและ/หรือคัดขอความบางสวนของเอกสารและคูมือใดๆ ที่ผูรับจาง
สงมอบใหภายใตสัญญานี้เพื่อใชงานภายในองคกรของโรงงานยาสูบ
2.6 เอกสารรายละเอียดแผนผังการติดตั้งอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร และระบบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ตองสงมอบในรูปแบบ เอกสาร และไฟลเอกสารที่อยูในรูปแบบของ Microsoft Visio
และ/หรือ AutoCAD เปนตน
หมายเหตุ: เอกสารคูมือการใชงานที่มาพรอม ฮารดแวร และ ซอฟตแวร ในแตละรายการให
จัดทําเปนภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ โดยอยูในรูปของเลมเอกสาร และ CDROM จํานวน 1 ชุด

3. ขั้นตอนการตรวจรับจะตองดําเนินการอยางนอยใน 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 Material Check List เปนการตรวจนับจํานวนอุปกรณทั้งหมด โดยตรวจสอบจากขอกําหนด
สัญญา และใบสงของ โดยคูสัญญาตองจัดทํารายละเอียดตาราง Check list สงมอบให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทําการตรวจนับอุปกรณตามสัญญา โดยให คณะกรรมการตรวจ
แผนที่ 2 จาก 9 แผน

รับพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในเอกสารรับมอบอุปกรณ และรวบรวมดําเนินการ
ตอไป
3.2 Crash Check เปนการตรวจสอบความเรียบรอยและถูกตองของอุปกรณทั้งหมดตามสัญญา ซึ่ง
จะตรวจสอบถึงความเสียหายที่อาจมีขึ้น โดยให คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูลงนามรับรองในเอกสารรับมอบอุปกรณ และรวบรวมดําเนินการตอไป
3.3 Functional Test เปนการตรวจรับความสามารถในการทํางานของอุปกรณ ฮารดแวร และ
ซอฟตแวร ของแตละอุปกรณ ตามที่ระบุไวในขอกําหนด เปนอยางนอย โดย คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุจะทําการทดสอบอุปกรณทั้งหมด ยกเวนในกรณีอุปกรณที่ตองการทดสอบมีจํานวนมาก
เกินกวา 100 อุปกรณ จะใชวิธีการสุมทดสอบจํานวนไมนอยกวา 10% ของจํานวนอุปกรณ
ทั้งหมดที่ตองสงมอบของแตละรายการ ในกรณีที่พบวามีอุปกรณตัวใดตัวหนึ่งจากอุปกรณที่ถูก
สุมขึ้นมาทั้งหมดไมผานการทดสอบ กําหนดใหอุปกรณทั้งหมดในรายการนั้นๆ ที่ผูรับจางเสนอไม
ผานการทดสอบทั้งหมด
3.4 Integration Test เปนการตรวจรับการทํางานรวมกันทั้งระบบ ผูรับจางตองดําเนินการทดสอบ
การทํางานรวมกันของอุปกรณทั้งระบบ แบบ Scenario Test โดยผูรับจางตองเสนอแผนการ
ทดสอบในรูปแบบ Scenario Test กอนทําการทดสอบ โดยอยางนอยตองครอบคลุมประเด็น
ดังตอไปนี้
3.4.1 ดานประสิทธิภาพของเครือขาย (Network Performance)
1) ทดสอบการรับสงขอมูลปริมาณไมนอยกวา 1 GB ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรลูก
ขายที่ตั้งในอาคารตางๆ ผานระบบเครือขายทั้งแบบใชสายและแบบไรสายไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ตั้งในศูนยขอมูลประจําโรงงาน โรงงานผลิตยาสูบ 6
และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ตั้งในศูนยขอมูล โรงงานผลิตยาสูบ คลองเตย
2) ทดสอบอัต ราเร็ วในการรับ สงขอมูล ระหวางเครื่องคอมพิ วเตอรลู กขายที่ตั้ งใน
อาคารตา งๆ ผานระบบเครือขายทั้งแบบใชสาย และแบบไรส าย ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
3.4.2 ดานการเขาใชงานเครือขาย
1) ทดสอบการเขาใชระบบเครือขาย เมื่อผานการยืนยันตัวตนถูกตอง เพื่อตรวจสอบ
สิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ ในการเข า ถึ ง ระบบเครื อ ข า ย เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย ระบบ
สารสนเทศตางๆ ที่อยูที่โรงงานผลิตยาสูบ 6
2) ทดสอบการเขาใชระบบเครือขายผานเครื่องคอมพิวเตอรที่ยังไมไดอนุญาตสิทธิใน
การเขาใชงาน เพื่อตรวจสอบสิทธิการใชงาน เพื่ อตรวจจับเมื่อเกิดการแอบใช
เครือขาย และเพื่อลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรใหมในกรณีที่ผูใชระบบมีสิทธิ
เขาถึงเครือขายได
3.4.3 ดานการเก็บประวัติการใชงานระบบเครือขาย
ทดสอบการเก็บประวัติการใชระบบเครือขายของผูใชงานในแตละระดับ
ที่แตกตางกัน ในแตละอาคาร ผานระบบเครือขายทั้งแบบใชสาย แบบไรสาย และแบบ
VPN บนอุปกรณที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน PC, Notebook, iPad, Tablet, iOS
Smart Phone, Android Smart Phone ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบ
สารสนเทศต า งๆ ทั้ ง ที่ อ ยู ภ ายใน โรงงานผลิ ต ยาสู บ 6 และที่ อ ยู ใ นเครื อ ข า ย
แผนที่ 3 จาก 9 แผน

อิ น เทอร เ น็ ต และสื บ คน ตรวจสอบประวั ติการเขา ใชงานของผูใชนั้น ๆวามีขอมูล ที่
ปรากฏถูกตองและครบถวนตามที่ไดดําเนินการ
3.4.4

ดานการบริหารนโยบายการเขาใชเครือขาย (Network Policy Enforcement)
ทดสอบการเข า ถึ ง และการเข า ใช ท รั พ ยากรบนระบบเครื อ ข า ยของ
ผูใชงานในแตละระดับที่แตกตางกัน ในแตละอาคาร ผานระบบเครือขายทั้งแบบใชสาย
แบบไรสาย และแบบ VPN บนอุปกรณที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน PC, Notebook,
iPad, Tablet, iOS Smart Phone, Android Smart Phone ไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย ระบบสารสนเทศตางๆ ทั้งที่อยูภายใน โรงงานผลิตยาสูบ 6 และที่
อยูในเครือขายอินเทอรเน็ต ในเวลาที่แตกตางกัน วาถูกตองตามนโยบายที่กําหนดไวใน
การใหบริการสําหรับผูใชงานแตละราย และตรวจสอบการเขาถึงเขาใชทรัพยากรตางๆ
บนระบบเครือขายของผูใชนั้นๆปรากฎถูกตองและครบถวนตามที่ไดดําเนินการ

3.4.5

ดานการแสดงตัวตนและตรวจสอบสิทธิการเขาถึงทรัพยากร (Authentication and
Authorization)
ทดสอบการยืนยันตัวตนและการเขาถึงทรัพยากรของผูใชงานในแตละ
ระดับที่แตกตางกัน

3.4.6

3.4.7

ดานการบริหารจัดการเครือขาย (Network Management)
1) ทดสอบการเขาถึงและจัดการอุปกรณเครือขายที่ไดทําการติดตั้งทั้งหมด
2) ทดสอบการตรวจติดตาม การเฝาระวัง และการแจงเตือน การทํางานของอุปกรณ
ระบบเครือขายทั้งหมด
3) ทดสอบการปรับแตงคากําหนดตางๆของอุปกรณระบบเครือขายผานทางระบบ
บริหารจัดการเครือขาย
4) ทดสอบแจงผลสถานะการเชื่อมตอของสายนําสัญญาณในแตละอุปกรณ
5) ทดสอบแจงผลสถานะการทํางานเมื่ออุปกรณระบบเครือขายหยุดการทํางาน
6) ทดสอบการเปลี่ยนอุปกรณระบบเครือขายในแตละประเภท การสงคากําหนดไป
ยังอุปกรณใหมที่ทดแทน การตรวจติดตาม การเฝาระวัง และการแจงเตือน การ
ทํางานของอุปกรณใหมที่ทดแทน
ดานการเขาใชพื้นที่ควบคุม
ทดสอบการแสดงตน ยืนยันตัวตน ของผูใชงานในแตละระดับพรอมสิทธิ
ในการเขาถึงพื้นที่ควบคุมในแตละระดับ พรอมการตรวจสอบยอนกลับใหไดขอมูลทั้งที่
อนุญาตสิทธิ และปฏิเสธสิทธิ ของขอมูลการแสดงตน ยืนยันตน ที่มีทั้งภาพถาย และ
ภาพเคลื่อนไหว ปรากฏในเวลาเดียวกัน

3.4.8

ดานระบบไฟฟา
1) ทดสอบการจายกระแสไฟฟาของทั้งระบบ โดยทําใหกระแสไฟฟาหลักของศูนย
ขอมูลเกิดขัดของหรือ ชํารุดบกพรอง
แผนที่ 4 จาก 9 แผน

2) ทดสอบการทํางานของระบบ UPS ที่ตองจายไฟฟาไดอยางตอเนื่องทันทีโดย
ระบบคอมพิวเตอรทั้งระบบตองไมมีการหยุดการทํางาน
3) ทดสอบการทํางานของระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่ตองเริ่มตนทํางาน และจาย
ไฟฟาทดแทนระบบไฟฟาหลักไดภายในเวลา 30 วินาที เมื่อกระแสไฟฟาหลั ก
ขัดของ โดยอุปกรณ ไฟฟ าทุกระบบของศู นยขอมูล ประจําโรงงานตองสามารถ
กลับมาทํางานไดตามปกติตอเนื่องตามสถานะที่เปนอยูกอนที่ระบบไฟฟาหลักจะ
ขัดของ รวมถึงเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น และ
เมื่อระบบไฟฟาหลักกลับเขาสูสภาวะปกติตอเนื่องตามเวลาที่กําหนดไว ระบบจะ
ทําการโอนยายระบบไฟฟาของศูนยขอมูลประจําโรงงานไปใชระบบไฟฟาหลัก
แทน พร อมหยุดการใชงานระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาเมื่อระบบไฟฟาหลักเขาสู
สภาวะปกติตอเนื่องตามเวลาที่กําหนดไว
4) ทดสอบการตรวจติดตามและการแจงเตือนสถานะตางๆของระบบเครื่องกําเนิด
ไฟฟา และระบบไฟฟาของศูนยขอมูลประจําโรงงาน
5) ทดสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอรทั้งระบบตองไมหยุดการทํางาน เมื่อมี
การปดระบบ UPS ตัวใดตัวหนึ่งไป หรือเมื่อมีการ By Pass ระบบ UPS ตัวใดตัว
หนึ่งไป และเมื่อมีการเปดระบบ UPS ตัวนั้นกลับคืนมา
3.4.9 งานระบบปรับอากาศ
1) ทดสอบการทํางานของระบบปรับอากาศภายในหองเซิรฟเวอร เมื่อกําหนดให
เครื่ อ งปรั บ อากาศทั้ ง สองเครื่ อ งทํ า งานสลั บ กั น ตามตารางเวลาที่ กํ า หนดไว
ลวงหนา โดยสงผลกระทบตออุณหภูมิของหองไมเกินกวาคาที่กําหนดไว ทดสอบ
การตรวจติ ด ตามและการแจ ง เตื อ นสถานะต า งๆของระบบปรั บ อากาศ และ
สภาวะอากาศภายในหองเซิรฟเวอร
2) ทดสอบการทํางานของระบบปรับ อากาศภายในหองเซิรฟเวอรเมื่อกําหนดให
เครื่องปรับอากาศเครื่องใดเครื่องหนึ่งทํางาน หรือกําหนดใหทํางานพรอมกันทั้ง
สองเครื่ อ ง โดยส ง ผลกระทบต อ อุ ณ หภู มิ ข องห อ งไม เ กิ น กว า ค า ที่ กํ า หนดไว
ทดสอบการตรวจติดตามและการแจงเตือนสถานะตางๆของระบบปรับอากาศ
และสภาวะอากาศภายในหองเซิรฟเวอร
3) ทดสอบการทํางานของระบบปรับอากาศภายในหองเซิรฟเวอรเมื่อกําหนดใหหอง
เซิรฟเวอรมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณระบบเครือขายทํางานทั้งระบบ โดยสงผลกระทบตออุณหภูมิของ
หองไมเกินกวาคาที่กําหนดไว ทดสอบการตรวจติดตามและการแจงเตือนสถานะ
ตางๆของระบบปรับอากาศและสภาวะอากาศภายในหองเซิรฟเวอร
3.4.10 ดานระบบตรวจจับและปองกันอัคคีภัย
1) ทดสอบจําลองควันภายในพื้นที่ควบคุม การแจงเตือนจากระบบตรวจจับควันไฟ
ความไวสูงสงไปยังระบบ DCIM การตอบสนองจากระบบดับเพลิง
2) ทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับและปองกันอัคคีภัยภายในหองเซิรฟเวอร
เมื่อกําหนดใหเกิดการตรวจจับควันไดใน 1 โซน หรือ 2 โซน ระบบตองแจงเตือน
ในรูปแบบของเสียงและในรูปแบบของแสง ทั้งภายในหองเซิรฟเวอรภายในศูนย
ขอมูลประจําโรงงาน ภายในสํานักงาน และภายนอกอาคาร โดยตองแจงเตือน
การเกิดเหตุภายในเวลาที่กําหนด ทดสอบการตรวจติด ตามและการแจงเตือน
แผนที่ 5 จาก 9 แผน

สถานะตางๆของระบบตรวจจับและปองกันอัคคีภัย และสภาวะอากาศภายใน
หองเซิรฟเวอร
3) ทดสอบการทํางานของระบบตรวจจับและปองกันอัคคีภัยภายในหองเซิรฟเวอร
เมื่อกําหนดใหเกิดการตรวจจับควันไดใน 2 โซนพรอมกัน ระบบตองแจงเตือนทั้ง
ในรูปแบบของเสียงและในรูปแบบของแสง ทั้งภายในหองเซิรฟเวอรภายในศูนย
ขอมูลประจําโรงงาน ภายในสํานักงาน และภายนอกอาคาร โดยตองแจงเตือน
การเกิดเหตุภายในเวลาที่กําหนด และระบบจะทําการปดระบบปรับอากาศ และ
ปดระบบหมุนเวียนอากาศทุกระบบภายหลังตรวจพบเหตุภายในเวลาที่กําหนด
และทํ า การฉีดสารดับ เพลิงภายในเวลาที่กําหนด (เป น การทดสอบอุป กรณใน
ระบบเสมือนการทํางานจริง ยกเวนการฉีดกาซจริง (Dry Run Test)) แตสามารถ
กดปุมชะลอ หรือยกเลิกการฉีดสารดับเพลิงไดโดยผูรับผิดชอบได ทดสอบการ
ตรวจติ ด ตามและการแจ ง เตื อ นสถานะต า งๆของระบบตรวจจั บ และป อ งกั น
อัคคีภัย และสภาวะอากาศภายในหองเซิรฟเวอร
3.4.11 ดานการทํางานทดแทนกัน (Fail-over)
ทดสอบการทํางานทดแทนกันของอุปกรณที่มีการออกแบบใหมีอุปกรณ
ทดแทนตัวอยางเชน อุปกรณกระจายสัญญาณ 10 GbE สําหรับเปนแกนหลัก (Core
Switch) อุปกรณกระจายสัญญาณ 10 GbE สําหรับเชื่อมตอเครือขาย (Distributed
Switch) อุปกรณปองกันระบบสารสนเทศ (Application Firewall) เปนตน ทดสอบ
โดยทํ า การหยุ ด ทํางานของอุป กรณเครื่องหนึ่ ง อุป กรณอีก เครื่องหนึ่งตอ งทํางาน
ทดแทนกันไดทันทีตอเนื่องไมหยุดชะงัก
3.5 Running Test กําหนดใหการสงมอบระบบทั้งหมด ตองใหมีการทดสอบการทํางานของระบบ
ตอเนื่องแบบ 24 ชั่วโมง เปนเวลาไมนอยกวา 3 วันตอเนื่อง โดยไมมีความชํารุดบกพรองกอนการ
ตรวจรับ

4. ผลการทดสอบ
ผูรับจางตองดําเนินการทดสอบพรอมจัดทํารายงานผลการทดสอบสงมอบใหกับโรงงานยาสูบตาม
รายละเอียดและขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิต
ยาสูบ 6 (F-02/1) โดยตองมีผลการทดสอบอยางนอยดังนี้
4.1 ผลการทดสอบสายสัญญาณ
โดยมีขอกําหนดดังนี้
1) ผู รั บ จ า งต องจัด เตรี ย มขั้น ตอนการทดสอบใหท างโรงงานยาสูบ รั บ ทราบก อ น
ดําเนินการทดสอบเพื่อตรวจรับมอบ และตองจัดเตรียมเครื่องมือสําหรับทดสอบ
สายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขาย โดยถือเปนภาระของผูรับจาง
2) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การลดทอนของสัญญาณของทุกๆ เสนของสายใย
แกวนําแสง และสายทองแดงคูตีเกลียวเมื่อเทียบกับระยะทาง
3) ทดสอบการรับสงขอมูลจริงในทุกๆ สายของสายทองแดงคูตีเกลียว และทุกๆ เสน
ของสายใยแกวนําแสง
แผนที่ 6 จาก 9 แผน

4.1.1

4.1.2

4) สายใยแกวนําแสง และสายทองแดงคูตีเกลียวที่ติดตั้งและทดสอบแลวตองอยูใน
สภาพที่ตองใชงานไดทุกสาย และตองผานขอกําหนดและคุณสมบัติที่ระบุไว
5) ทดสอบการทํางานของอุปกรณระบบเครือขายทุกตัวใหทํางานไดอยางถูกตอง
6) ทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรของโรงงานยาสูบกับระบบเครือขายที่ติดตั้งแลว
เสร็จใหทํางานไดอยางถูกตองผูรับจางตองดําเนินการทดสอบพรอมจัดทํารายงาน
ผลการทดสอบ สงมอบใหกับโรงงานยาสูบ
ผลการทดสอบสายใยแกวนําแสง
การทดสอบสายใยแก ว นํ า แสงให ทํ า การทดสอบตามมาตรฐาน
สายสัญญาณ TIA/EIA 568 Standard โดยใชเครื่องมือ OTDR ที่ไดมาตรฐานมาทํา
การทดสอบ โดยมีหัวขอทดสอบคาคุณสมบัติของสาย อยางนอยดังนี้
1) ความตอเนื่องตลอดความยาวของสาย (Length)
2) การสูญเสียหรือคาลดทอนของสาย (Attenuation)
3) การทดสอบสายตองทดสอบทุกๆ แกนของสาย
• สําหรับสายแบบ Single Mode ใหทดสอบที่ความยาว
คลื่นแสง 1,310 nm และ 1,550 nm และคุณสมบัติอื่นๆ
ตามความเหมาะสมของสายใยแกวนําแสงนั้นๆ
• สําหรับสายแบบ Multi Mode ใหทดสอบที่ความยาวคลื่น
แสง 850 nm และ 1,300 nm และคุณสมบัติอื่นๆตาม
ความเหมาะสมของสายใยแกวนําแสงนั้นๆ
ผลการทดสอบสายทองแดงคูต ีเกลียว (UTP)
การทดสอบสายทองแดงคูตี เกลีย ว (UTP) ใหทํ าการทดสอบตาม
มาตรฐานสายสัญญาณ TIA/EIA 568, Category 6 โดยใชเครื่องมือที่ไดมาตรฐานมา
ทําการทดสอบ โดยมีหัวขอทดสอบอยางนอยดังนี้
1) คาความยาวของสายสัญญาณ
2) ค า สู ญเสี ยขอ งส า ยสั ญ ญา ณใน รู ป ข องสั ญญา ณล ด ทอ น
(Attenuation Loss)
3) คา Near End Cross Talk (NEXT)
4) คา Power Sum NEXT

4.2 ผลการทดสอบระบบไฟฟา
4.1.3
4.1.4

งานติ ดตั้ ง ทางไฟฟา ทั้งหมด ตองเปน ไปตามมาตรฐานการติด ตั้งทางไฟฟาสํ าหรั บ
ประเทศไทย (มาตรฐาน วสท. ฉบับลาสุด) และของการไฟฟาภูมิภาคอยางเครงครัด
แลวแตมาตรฐานใดจะสูงกวา
การติดตั้งและทดสอบระบบ UPS ใหเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอยาง
เครงครัด และอุปกรณที่เปนสวนประกอบแมจะไมไดระบุถึงในขอกําหนดนี้ แตเพื่อให
ไดระบบสํารองไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ ทั้งการทํางาน, การติดตั้งและการใชงาน
ผูรับจางจะตองจัดหามาดวย

แผนที่ 7 จาก 9 แผน

4.3 ผลการทดสอบระบบดับเพลิง
ผูรับจางตองทําการทดสอบการทํางานของระบบใหโรงงานยาสูบตรวจสอบ โดยทํา
การทดสอบอุปกรณในระบบเสมือนการทํางานจริง ยกเวนการฉีดกาซจริง (Dry Run Test)
4.4 ผลการทดสอบระบบตรวจสอบสภาพแวดลอมตางๆ (Sensors)
ระบบที่มีการตรวจสอบสภาพแวดลอมตางๆ เชน ตรวจจับควัน ตรวจจับการรั่วซึม
ของน้ํา ใหผูรับจางทําการทดสอบเสมือนมีเหตุเกิดขึ้นจริง และตองแจงเตือนผูเกี่ยวของผาน SMS
ได
4.5 ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือขาย
ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือขาย ใหผูรับจางจัดการทดสอบเสมือนมี
เหตุการณจริง โดยตองมีการแจงเตือนผูที่เกี่ยวของผาน E-mail และสามารถพิมพรายงานจาก
ระบบได

5. การทดสอบความเปนไปได (Proof of Concept)
การทดสอบความเปนไปไดใหทํากอนที่จะติดตั้งใชงาน ถาทดสอบแลวไมสามารถทํางานไดจริง
ตามที่ กําหนดทางผูรับ จางต องจัดหาอุป กรณ รุนที่มีความสามารถทัดเทีย มหรือดีกวามาส งมอบแทนในราย
อุปกรณนั้นๆ เรื่องที่ตองทําการทดสอบความเปนไปไดตองไมนอยไปกวาเรื่องดังตอไปนี้

แผนที่ 8 จาก 9 แผน

5.1 การทดสอบการทํางานแบบ Redundancy ของ Core Switch, Distributed Switch,
Application Firewall, Network Firewall, Data Center Switch, Top of Rack Switch
5.2 การทดสอบการทํางานทดแทนกันของ CPU Board ที่ติดตั้งไมนอยกวา 2 แผง การทดสอบการ
ทํางานทดแทนกันของ Power Supply ที่ติดตั้งภายในเครื่อง
5.3 การทดสอบการ Roaming ของสัญญาณ Wifi จากจุดที่มีสัญญาณออนของ Access Point
เครื่องหนึ่งไปยัง Access Point เครื่องทีม่ ีสัญญาณแรงกวา
5.4 การทดสอบดานความปลอดภัยทางเครือขายเมื่อมีเครื่องแปลกปลอมเขามาในระบบ
5.5 การทดสอบการทํางานแบบ Redundancy ของระบบคอมพิวเตอรเสมือน (Virtualization
Computer System)
5.6 การทดสอบการยืนยันตัวตนเขาใชระบบเครือขายของโรงงานผลิตยาสูบ 6 จากเครือขายภายนอก
ผานระบบ Two Factor Authentication โดยผานระบบอีเมล
5.7 การเริ่มทํางานภายในเวลาทีก่ ําหนดของระบบเครื่องกําเนิดไฟฟาผานระบบสตารทเครื่องยนตโดย
ไมใชแบตเตอรี่
5.8 การทํางานอยางตอเนื่องของระบบไฟฟาเมื่อเกิดเหตุการณไฟฟาขัดของ การรายงานผลและแจง
เตื อ นการทํ า งานของระบบเครื่ อ งสํ า รองไฟฟ า ภายในห อ งศู น ย ข อ มู ล ประจํ า โรงงาน (Data
Center)
5.9 การทดสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น
โดยตรวจสอบอุณหภูมิภายในหองศูนยขอมูลประจําโรงงาน (Data Center) และความชื้น
สัมพัทธที่เกิดขึ้นภายในตูจัดเก็บอุปกรณพรอมหองกักลมเย็น
5.10 การทดสอบการสงสัญญาณผานสายใยแกวนําแสงที่ติดตั้งระหวางอาคารโดยผานเครือขาย 10
GbE ได

แผนที่ 9 จาก 9 แผน

