
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร 

๑. หลักการและเหตุผล 
กรมทางหลวง ไดดําเนินโครงการจางเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายและจัดเก็บขอมูล

การจราจรทางคอมพิวเตอร เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร            

กรมทางหลวง ระยะท่ี ๑ เพ่ือทําการพิสูจนตัวตนผูใชงาน (User Authentication) ในการรักษาความปลอดภัย

และจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ของกรมทางหลวง ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือปกปองขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอรจากผูไมประสงคดี 

(Hacker) และโปรแกรมไมพึงประสงค ปองกันการเจาะเขาขอมูลภายใน และขอมูลความลับของกรมทางหลวง 

สวนกลางและในภูมิภาค จํานวน ๓๐ หนวยงาน 

เพ่ือใหระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายและจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอรใชงานไดอยาง

ตอเนื่อง และสามารถปองกันการบุกรุกทางเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองจัดทําจัดโครงการจาง

เหมาบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย

เครือขายคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ระบบ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และใหสามารถดําเนินการตาม พระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ไดถูกตองตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑   เพ่ือบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ของกรมทางหลวง ตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๒  เพ่ือบํารุงรักษาระบบปองกันผูบุกรุกจากผูไมประสงคดี (Hacker) และโปรแกรมไมพึงประสงค
ภายนอกกรมทางหลวง 

๒.๓  เพ่ือบํารุงรักษาระบบพิสูจนตัวตน (Authentication) ของกรมทางหลวง 

๓. คําจํากัดความ  
๓.๑   หนวยงานในภูมิภาคของกรมทางหลวง หมายถึง  หนวยงานของกรมทางหลวงท่ีอยูในภูมิภาค 

๓๐ หนวยงาน 
  ประกอบดวย 

 ๑)  สํานักงานทางหลวง         ๔ สํานักงาน 
 ๒)  แขวงทางหลวง          ๒๖ แขวง 

๓.๒   ผูเสนอราคา          หมายถึง  นิติบุคคลหรือกลุมนิติบุคคล ท่ีมีสิทธิ์ยื่น 
      ขอเสนอ เพ่ือรับจางดําเนินการโครงการนี้ 

 



2 

๓.๓   ผูวาจาง หมายถึง  กรมทางหลวง  
๓.๔   ผูรับจาง หมายถึง  ผูเสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติตาม 

กําหนดไวในขอ ๔ ซ่ึงไดรับการพิจารณา 
คัดเลือก และไดลงนามในสัญญาใหเปน       
ผูรับจางกับผูวาจาง 

๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๔.๑  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือกลุมนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงาน ท่ีประกวดราคาจางดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ในครั้งนี้ 
๔.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือหามติดตอ 

หรือหามเขาเสนอราคากับทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่ง
ใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๔.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๔.๔ ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๔.๕ ผูเสนอราคาท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๔.๖  ผูเสนอราคาท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

๔.๗ ผูเสนอราคาท่ีผานการคัดเลือกใหเปนคูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินธนาคาร เวนแตการรับ
จายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได 

๔.๘ ผูเสนอราคา ตองจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนกอตั้งมาแลวไมนอยกวา 3 ปข้ึนไป นับ
จนถึงวันท่ียื่นขอเสนอ และมีทุนจดทะเบียนมูลคาไมนอยกวา ๒ ลานบาท (สองลานบาท) ชําระ
เต็มมูลคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยออกใหหรือ
รับรองใหไมเกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันท่ียื่นขอเสนอ 

๔.๙  ผูเสนอราคา ตองเปนผูท่ีเคยติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร 
หรือระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร สําเร็จมาแลวในหนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมทางหลวงเชื่อถืออยางนอย ๑ สัญญา ภายในระยะเวลา ๓ 
ป นับจากวันท่ีงานแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นขอเสนอ วงเงินไมต่ํากวา ๒ ลานบาท (สองลานบาท) 
ตอหนึ่งสัญญา โดยสําเนาหนังสือสัญญาจํานวน ๑ ชุดตอหนึ่งสัญญาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา(ถามี) 

๕. ขอบเขตของงาน และเง่ือนไขท่ัวไป 
๕.๑  ขอบเขตของงาน 

การบํารุงรักษา แกไขอุปกรณในโครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑.๑  ผูรับจางตองจัดทําแผนปฏิบัติงานและข้ันตอนในการบํารุงรักษาฯ 
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๕.๑.๒   ผูรับจางตองบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณรักษาความปลอดภัย ท่ีกรมทางหลวง
สวนกลาง จํานวน ๒  หนวย (ภาคผนวก ก) 

๕.๑.๓   ผูรับจางตองบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณเก็บ Log Analysis ท่ีกรมทางหลวง
สวนกลาง  จํานวน ๑ หนวย (ภาคผนวก ข) 

๕.๑.๔  ผูรับจางตองบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบบริหารจัดการอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยแบบรวมศูนย ท่ีกรมทางหลวงสวนกลาง จํานวน ๑ ระบบ (ภาคผนวก ค) 

๕.๑.๕  ผูรับจางตองบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณรักษาความปลอดภัย ท่ีหนวยงาน 
กรมทางหลวงในภูมิภาค จํานวน ๓๐ หนวย (ภาคผนวก ง) 

๕.๑.๖  ผูรับจางตองบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณ ตามภาคผนวก ก ข ค และ ง เพ่ือให
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญาวาจาง 

๕.๑.๗  ผูรับจางตองบํารุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ ตามภาคผนวก ก ข ค และ ง โดยตองสงมอบ
เอกสารการปฏิบัติงาน จัดทํารายงานความคืบหนาในการบํารุงรักษา ซอมแซมแกไข ใน
รูปแบบท่ีกรมทางหลวงกําหนด สงมอบคณะกรรมการตรวจรับทุกเดือนตลอดอายุสัญญา
วาจาง 

๕.๑.๘ ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายในการตออายุลิขสิทธิ์ของอุปกรณตามภาคผนวก ก ข ค 
และ ง ตลอดอายุสัญญาวาจาง พรอมแสดงเอกสารการตอลิขสิทธิ์ ใหผูวาจางทราบ 
ภายใน ๓๐ วัน 

๕.๒ เง่ือนไขท่ัวไป         
๕.๒.๑  ผูเสนอราคาตองมีเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับใบประกาศนียบัตรดานระบบรักษาความ

ปลอดภัยเครือขายในอุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขายท่ีจะบํารุงรักษาอยางนอย ๒ 
คน เพ่ือคอยใหคําปรึกษาในอุปกรณท่ีบํารุงรักษา 

๕.๒.๒ ผูเสนอราคา ตองเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณตามภาคผนวก ก ข ค และ ง ในประเทศ
ไทยท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือสาขา
ของผูผลิตในประเทศไทย ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันออกหนังสือรับรองจนถึงวันท่ียื่น
ขอเสนอ 

๕.๒.๓ ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรองการสนับสนุนอุปกรณ อะไหล การซอมแซมแกไข
อุปกรณท่ีจะบํารุงรักษา โดยมีเอกสารรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ หรือสาขาของ
เจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย ไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันท่ีออกหนังสือรับรอง
จนถึงวันยื่นขอเสนอ 

๕.๒.๔ ผูรับจางจะตองบํารุงรักษา แกไขอุปกรณในโครงการนี้ใหทํางานไดดีดังเดิมอยางมี
ประสิทธิภาพ  

๕.๒.๕ ผูรับจางตองมีเจาหนาท่ีคอยใหคําปรึกษา และแกไขปญหาเก่ียวกับการใชงานตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง ทุกวันตลอดระยะเวลาสัญญา ฯ และเจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีประสบการณใน
ดานระบบความปลอดภัยเครือขายท่ีจะบํารุงรักษามาแลวอยางนอย ๑ ป โดยทีมท่ี
ปรึกษาดังกลาวอยางนอย ๑ คน จะตองสามารถติดตอไดภายใน ๒ ชั่วโมง และสามารถ
เขาไปใหบริการใหคําปรึกษาและแกไขปญหา ณ กรมทางหลวง ภายใน ๔ ชั่วโมง ในวัน
และเวลาราชการ และตามท่ีกรมทางหลวงรองขอ 

๕.๒.๖ การบํารุงรักษาอุปกรณเชิงปองกัน (Preventive Maintenance : PM) 
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๕.๒.๖.1 ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีผูชํานาญ เขาบํารุงรักษาอุปกรณเชิงปองกัน 
(Preventive Maintenance) อุปกรณตามภาคผนวก ก ข และ ค ทุก ๓ 
เดือน และอุปกรณตามภาคผนวก ง ทุก ๔ เดือน ตลอดอายุสัญญา โดยไม
สงผลกระทบตอการทํางานของเจาหนาท่ีและระบบงานของกรมทางหลวง 

๕.๒.๖.๒ ผูรับจางจะตองมีบันทึกและรายงานผลการทํา PM ทุกครั้งหลังดําเนินการเสร็จ 
ของทุกอุปกรณในโครงการ และสรุปผลเปนรายครั้ง สงใหกรมทางหลวงทราบ 

๕.๒.๗ ผูรับจางตองทําการวิเคราะห แกไขปญหาท่ีเกิดจาก อุปกรณเสียหายอันเกิดจากตัว
อุปกรณเอง (Hardware) หรือเกิดจากการเชื่อมตอท่ีสงผลกระทบตอระบบ 
Configuration และ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณในโครงการ รวมท้ังการปรับแตง 
Tuning เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ตามท่ีกรมทางหลวงรองขอ 

๕.๒.๘ ผูรับจางตองรายงานการรับแจงปญหา และการดําเนินการแกไขปญหาท่ีรับแจงดังกลาว 
สําหรับกรณีการทํา Corrective Maintenance (CM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิด
อุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial Number) วันเวลาท่ีไดรับแจง วันเวลาท่ีถึงสํานักงาน
ท่ีอุปกรณชํารุด วันเวลาท่ีแกไขแลวเสร็จ สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาหรือเสีย รายละเอียด
การแกไข ชื่อเจาหนาท่ี ผูแจงและผูรับแจง รวมท้ังเจาหนาท่ีผูดําเนินการแกไข พรอมท้ัง
ลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทนสรุปผลเปนราย
เดือนสงใหกรมทางหลวงทราบ     

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑  กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอหลักฐานเอกสารครบถวนถูกตอง 

และปฏิบัติ ถูกตองตามเ ง่ือนไขท่ีกรมทางหลวงกําหนดเทานั้น ท้ังนี้การพิจารณาของ           
กรมทางหลวง ถือเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะอุทธรณหรือฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมทางหลวงไมไดท้ังสิ้น 

๖.๒  ในการพิจารณาผลการยืน่ขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมทางหลวงจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) 

๖.๓  ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมทางหลวงจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและ
น้ําหนักท่ีกําหนด ดังนี้ 

    (๑) ราคาท่ียื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๖๐ 
(๒) คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดน้ําหนักเทากับ 

 รอยละ ๔๐ 
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมท้ังหมดเทากับรอยละ ๑๐๐  

๗. การสนับสนุนของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงจะอํานวยความสะดวกให กับผูรับจาง เ พ่ือใหการดําเนินงานเรียบรอย และ                   

มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
๗.๑ ดําเนินการจัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก และใหขอมูลเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร              

กรมทางหลวง 
๗.๒ อนุญาตใหผู รับจางสามารถใช และสามารถสงขอมูลผานระบบเครือขายสื่อสารของ                 

กรมทางหลวงตามความเหมาะสม 
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๘. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๒ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๙. ระยะเวลาสงมอบงานและการจายเงิน 
ผูรับจางจะตองสงมอบงานเปนงวดรายเดือน และกรมทางหลวงจะจายคาจางเปนรายเดือน ใหแกผู

รับจาง เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย ท้ังนี้การคํานวณคาจางในแตละ
เดือนจะคิดจากจํานวนเงินท้ังสัญญา หารดวยระยะเวลาตามสัญญา  

๑๐. การรับประกัน 
๑๐.๑ ผูรับจางตองรับประกันอุปกรณในโครงการ ไมต่ํากวา ๑ ป หรือ ๑๒ เดือน นับถัดจากวันท่ีลง

นามในสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงรวมถึงคาอะไหลและคาแรงแบบ Onsite Service          
ณ สถานท่ีติดตั้ง อุปกรณในโครงการโดยผูรับจางตองรับผิดชอบตอความบกพรองชํารุดเสียหาย 
ซ่ึงเกิดจากการใชงานปกติ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

๑๐.๒ ผูรับจางตองมีการรับประกันอุปกรณในโครงการเม่ือชํารุดใชงานไมได โดยตองดําเนินการ
ซอมแซม แกไข ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดนับตั้งแตวันท่ีไดรับ
แจง ดังนี้ 
๑๐.๒.๑ อุปกรณตามภาคผนวก ก ข ค ติดตั้งท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ตอง

รีบดําเนินการซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติภายใน ๕ ชั่วโมง   
๑๐.๒.๒  อุปกรณตามภาคผนวก ง ติดตั้งท่ีหนวยงานในภูมิภาค กรมทางหลวง ตองรีบ

ดําเนินการซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติภายใน ๑๒  ชั่วโมง 
๑๐.๓ ถาผูรับจางไมสามารถซอมแซมใหแลวเสร็จทันตามกําหนดในขอ ๑๐.๒ ผูรับจางตองจัดหา

อุปกรณท่ีมีคุณลักษณะเทียบเทาหรือดีกวามาสํารองใชงานไปกอนจนกวาจะแกไขงานแลวเสร็จ  
 โดยผูรับจางตองซอมแซมอุปกรณใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุด

บกพรอง ในกรณีท่ีอุปกรณใดๆ ไมสามารถแกไข ซอมแซม ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ผูรับจาง
จะตองมีหนังสือขอขยายเวลา พรอมหลักฐานเหตุผลความจําเปนรายละเอียดอุปกรณท่ีชํารุด 
ระยะเวลาในการแกไขใหผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติเปนคราวๆ ไปหรือเปลี่ยน
อุปกรณท่ีมีคุณลักษณะเทียบเทาหรือดีกวามาทดแทน 

๑๑. การบอกเลิกสัญญา และอัตราคาปรับ  
๑๑.๑ คาปรับการสงมอบงานลาชา 

เม่ือผูรับจางสงงานไมทันกําหนดตามสัญญา จะตองเสียคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอย
ละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง แตไมนอยกวา ๑๐๐ บาท จนถึงวันท่ีผูรับจางดําเนินงานสงมอบ
ใหแกกรมทางหลวง ถูกตองครบถวนตามสัญญา 

๑๑.๒ คาปรับในระยะเวลาการรับประกัน 
กรณีผูรับจางไมเขาทําการแกไข และ/หรือ แกไขไมแลวเสร็จ ภายในเวลาท่ีกําหนดตาม

ขอ ๑๐.๓  กรมทางหลวง จะคิดคาปรับโดยคํานวณคาปรับเปนชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 
๑,๐๐๐.- บาท จนกวาจะดําเนินการแกไขแลวเสร็จ 

๑๑.๓ หากผูรับจางไมดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญากับ 
ผูรับจาง หรือผูวาจางมีสิทธิ์จางบริษัทอ่ืนๆเขามาดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา และผูรับจาง
จะตองเปนผูชําระเงินคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
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๑๒. วงเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณเปนเงินท้ังสิ้น ๔,๖๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่ลานหกแสนเกาหม่ืนบาทถวน) ซ่ึงเปนราคาท่ี

รวมคาใชจายตางๆ ท่ีตองใชสําหรับโครงการ ฯ คาภาษีมูลคาเพ่ิม และคาดําเนินการอ่ืนๆ ไวแลว 

๑๓. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นี้ 
๑๓.๑ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  -         แลว 
๑๓.๒ ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.   ๒๕๖๒   
 อนึ่ง กรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๖๒   
กรมทางหลวง สามารถยกเลกิการจัดหาได โดยผูเขาประกวดราคาจะเรียกรองสิทธิ หรือคาเสียหายใดๆ 
จากกรมทางหลวงมิได 

๑๔. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรมทางหลวง 

๑๕. เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 
๑๕.๑ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยาย

อายุสัญญา หรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของกรมทางหลวง 
๑๕.๒ ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาวนี้บางสวน หรือ

ท้ังหมด และใหถือวาการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผูวาจางเปนท่ีสุด ท้ังนี้ผูเสนอราคาตกลง
ยินยอมไมเรียกรองคาเสียหายไมวาในกรณีใดๆ ท้ังสิ้นจากผูวาจาง 

๑๕.๓ ในระหวางอายุสญัญาจาง หากกรมทางหลวงเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาจาง
ขอใดขอหนึ่งได กรมทางหลวงมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจางได โดยผูรับจางยินยอมท่ีจะชดใช
คาเสียหายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนใหแกผูวาจาง โดยไมมีเง่ือนไขภายในกําหนด ๑๕ วัน นับจาก
วันท่ีไดรับแจง 

๑๖. ภาคผนวก  
  ภาคผนวก ก อุปกรณรักษาความปลอดภัย (สวนกลาง) 
  ภาคผนวก ข อุปกรณเก็บ Log Analysis  
  ภาคผนวก ค ระบบบริหารจัดการอุปกรณรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย  

ภาคผนวก ง อุปกรณรักษาความปลอดภัย (ในภูมิภาค) 

๑๗. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปดเผยตัว
ไดท่ี 

๑๗.๑  สถานท่ี    : เลขท่ี ๒/๔๘๖ ชั้น ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง  
         ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
๑๗.๒ โทรศัพท   : ๐๒-๓๕๔-๖๖๖๘-๗๖ ตอ ๒๖๗๐๒ 
๑๗.๓ โทรสาร     : ๐๒-๓๕๔-๖๕๐๗   

ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับขอบเขตของ
งานนี้เปนลายลักษณอักษร โดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง “คณะกรรมการกําหนด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร   
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สุขุมวิท ชั้น ๓  กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐” โดยระบุชื่อท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
 

 
ลงชื่อ           ประธานกรรมการฯ 

                     (นางอัจจิมา  เชื้อผึ้ง)     

 

 
ลงชื่อ            กรรมการ 

 (นายสถาพร  รุจิชีพ)       
 
   
 

ลงชื่อ            กรรมการ 

 (นายอิศเรศ สุวัฒนพิศาลกิจ)       

 
 
 

ลงชื่อ            กรรมการ 
        (นายวีระชาติ  ดอกไม) 

ลงชื่อ                 กรรมการ 
(นายณทวัศต  นิลวงศ)  

 
 
 

ลงชื่อ            กรรมการ 
       (นายอินทรพนา จันทรแจง) 

 
 
 

 ลงชื่อ                                   กรรมการและ 
            (นางสาวสุพัตรา  วันชะเอม) เลขานุการฯ 
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ภาคผนวก ก 
 

๑. อุปกรณรักษาความปลอดภัย ติดตั้งท่ีกรมทางหลวงสวนกลาง จํานวน ๒ หนวย 

ลําดับ สถานท่ีติดตั้ง ชนิดอุปกรณ ย่ีหอ / รุน 
๑ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ Firewall Juniper SRX3600 

  
ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 

1.1 ตรวจสอบสถานะการทํางานของ CPU  
1.2 ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Memory  
1.3 ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Network Connectivity 
1.4 ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Power Supply 
1.5 ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน  
1.6 ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port วาอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน

หรือไม 
1.7 ตรวจสอบ System Software และ System Log วามีความผิดปกติหรือไม หากผิดปกติใหทํา

การแกไข 
1.8 ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 
1.9 ตรวจสอบและปรับปรุง Firmware, Subscription และ License ใหใหมและเหมาะสมอยูเสมอ 

โดยไมกระทบกับระบบการทํางาน 
1.10 ตรวจสอบ Firewall Policy วาปกติ หรือมีการแกไขจากเดิมหรือไม และปรับแตงตาม 

กรมทางหลวง รองขอ โดยไมกระทบกับระบบงานของกรมทางหลวง 
1.11 ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา  
1.12 ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 
1.13 ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 
1.14 ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial Number) วันเวลาท่ี
เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยกเปนรายอุปกรณและแยก
รายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดต้ัง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายใน
สํานักงานนั้น ๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการ
แลวเสร็จ 
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ภาคผนวก ข 

๑. อุปกรณเก็บ Log Analysis ติดตั้งท่ีกรมทางหลวงสวนกลาง  จํานวน ๑   หนวย 

ลําดับ สถานท่ีติดตั้ง ชนิดอุปกรณ ย่ีหอ / รุน 
๑ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ Log Analysis Juniper JSA5500 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 
 ๑.๑ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ CPU 

๑.๒ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Memory  
๑.๓ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Network Connectivity 

 ๑.๔ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Power Supply 
 ๑.๕ ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน  

๑.๖ ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port วาอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน
หรือไม 

๑.๗ ตรวจสอบ System Software และ System Log วามีความผิดปกติหรือไม หากผิดปกติใหทํา
การแกไข 

 ๑.๘ ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 
๑.๙ ตรวจสอบและปรับปรุง Firmware, Subscription และ License ใหใหมและเหมาะสมอยูเสมอ 

โดยไมกระทบกับระบบการทํางาน 
๑.๑๐ ตรวจสอบสถานะการเก็บ Log จาก Device ตางๆ วาสามารถรับและเก็บเพ่ือออก Report ได

ปกติหรือไม 
๑.๑๑ ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา 
๑.๑๒ ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ  
๑.๑๓ ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 
๑.๑๔ ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial Number) วันเวลาท่ี
เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยกเปนรายอุปกรณและแยก
รายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดตั้ง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายใน
สํานักงานนั้น ๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการ
แลวเสร็จ 
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ภาคผนวก ค 

๑. ระบบบริหารจัดการอุปกรณรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย ติดตั้งท่ีกรมทางหลวงสวนกลาง จํานวน ๑ 
ระบบ 

ลําดับ สถานท่ีติดตั้ง ชนิดอุปกรณ ย่ีหอ / รุน 
๑ ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ระบบบริหารจัดการอุปกรณรักษา
ความปลอดภัยแบบรวมศูนย 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
- Software 

 
 

HP Proliant DL360e 

Junos Space 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของระบบดังตอไปนี ้
 ๑.๑ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ CPU 

๑.๒ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Memory  
๑.๓ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Network Connectivity 

 ๑.๔ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Power Supply 
 ๑.๕ ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน  

๑.๖ ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port วาอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน
หรือไม 

๑.๗ ตรวจสอบ System Software และ System Log วามีความผิดปกติหรือไม หากผิดปกติใหทํา
การแกไข 

 ๑.๘ ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 
 ๑.๙ ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา 

๑.๑๐ ใหบริการปรกึษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ  
๑.๑๑ ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 
๑.๑๒ ตรวจสอบและปรับปรุง Firmware, Subscription และ License  ใหใหมและเหมาะสมอยู

เสมอ โดยไมกระทบกับระบบการทํางาน 
๑.๑๓ ตรวจสอบ Function การบริหารจัดการและ Monitor ของระบบดวยการเขาระบบผาน 

Web-GUI  
๑.๑๔ ตรวจสอบการทํางานของระบบ วาทํางานไดปกติหรือไม เชน Device Discover, View 

Topology 
๑.๑๕ ตรวจสอบ Reporting Dashboard โดยการเรียกดูภาพรวมของระบบ 
๑.๑๖ ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็คระบบ สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณหรือระบบ หมายเลขอุปกรณ (Serial Number 
(หากมี)) หรือระบุชื่อและเวอรชันซอฟตแวรท่ีใชงาน วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการ
ตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ พรอมท้ังลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายใน
สํานักงานนั้น ๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการ
แลวเสร็จ 
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ภาคผนวก ง 

๑. อุปกรณรักษาความปลอดภัย ติดตั้งท่ีหนวยงานในภูมิภาค ของกรมทางหลวง จํานวน ๓๐ หนวย รายละเอียด
และสถานท่ีติดตั้งอุปกรณ ดังตอไปนี้ 

ลําดับ สถานท่ีติดตั้ง ชนิดอุปกรณ ย่ีหอ / รุน 

1 สํานักงานทางหลวงท่ี 11 (ลพบุรี) Router Firewall Juniper SRX340 

๒ แขวงทางหลวงลพบุรีท่ี 1 Router Firewall Juniper SRX340 

๓ แขวงทางหลวงลพบุรีท่ี 2  
(ลํานารายณ) 

Router Firewall Juniper SRX340 

๔ แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี 1  Router Firewall Juniper SRX340 

๕ แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี 2 (ตากฟา)  Router Firewall Juniper SRX340 

๖ แขวงทางหลวงสระบุรี Router Firewall Juniper SRX340 

๗ แขวงทางหลวงสิงหบุรี Router Firewall Juniper SRX340 

๘ สํานักงานทางหลวงท่ี 12 (สุพรรณบุร)ี Router Firewall Juniper SRX340 

๙ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 1 Router Firewall Juniper SRX340 

๑๐ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีท่ี 2 (อูทอง) Router Firewall Juniper SRX340 

๑๑ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี Router Firewall Juniper SRX340 

๑๒ แขวงทางหลวงชัยนาท Router Firewall Juniper SRX340 

๑๓ แขวงทางหลวงอางทอง Router Firewall Juniper SRX340 

๑๔ แขวงทางหลวงอุทัยธานี Router Firewall Juniper SRX340 

๑๕ สํานักงานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ) Router Firewall Juniper SRX340 

๑๖ แขวงทางหลวงกรุงเทพฯ Router Firewall Juniper SRX340 

๑๗ แขวงทางหลวงธนบุรี Router Firewall Juniper SRX340 

๑๘ แขวงทางหลวงนครนายก Router Firewall Juniper SRX340 

๑๙ แขวงทางหลวงนนทบุรี Router Firewall Juniper SRX340 

๒๐ แขวงทางหลวงปทุมธาน ี Router Firewall Juniper SRX340 

๒๑ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ Router Firewall Juniper SRX340 

๒๒ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร Router Firewall Juniper SRX340 

๒๓ แขวงทางหลวงอยุธยา Router Firewall Juniper SRX340 

๒๔ สํานักงานทางหลวงท่ี 14 (ชลบุรี) Router Firewall Juniper SRX340 

๒๕ แขวงทางหลวงชลบุรีท่ี๑ Router Firewall Juniper SRX340 

๒๖ แขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 2 Router Firewall Juniper SRX340 

๒๗ แขวงทางหลวงจันทบุรี Router Firewall Juniper SRX340 

๒๘ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา Router Firewall Juniper SRX340 
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ลําดับ สถานท่ีติดตั้ง ชนิดอุปกรณ ย่ีหอ / รุน 

๒๙ แขวงทางหลวงตราด Router Firewall Juniper SRX340 

๓๐ แขวงทางหลวงระยอง Router Firewall Juniper SRX340 

 
ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 

๑.๑ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ CPU  
๑.๒ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Memory  
๑.๓ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Network Connectivity 
๑.๔ ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Power Supply 
๑.๕ ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานการณทํางาน 
๑.๖ ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port วาอยูในสภาพดีและพรอมใชงานหรือไม 
๑.๗ ตรวจสอบ System Software และ System Log วามีความผิดปกติหรือไม หากผิดปกติใหทําการ

แกไข 
๑.๘ ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 
๑.๙ ตรวจสอบและปรับปรุง Firmware, Subscription และ License ใหใหมและเหมาะสมอยูเสมอ โดย

ไมกระทบกับระบบการทํางาน 
๑.๑๐ ตรวจสอบ Firewall Policy วาปกติหรือมีการแกไขจากเดิมหรือไม และปรับแตงตามกรมทางหลวง 

รองขอ โดยไมกระทบกับระบบงานของกรมทางหลวง 
 ๑.๑๑ ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา 
 ๑.๑๒ ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 
 ๑.๑๓ ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 

๑.๑๔ ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance (PM) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial Number) วันเวลาท่ีเขาตรวจ 
และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยกเปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน 
(ตามจุดท่ีติดต้ัง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือ
ผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 


	๘. ระยะเวลาดำเนินงาน

