
 

  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชนหลาย ๆ ด้าน ซึ่งทําให้การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
โดยเฉพาะระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ทั่วประเทศ  
   โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปีแล้ว 
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2552) และเพ่ือให้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายในการปฏิบัติงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเป็นต้องมีการจ้างดูแลบํารุงรักษาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การดําเนินงานของกรมทางหลวงสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วย
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจ้างพัฒนาและเป็นระบบท่ีมีความซับซ้อน ใช้งานกว้างขวางทั่วประเทศ 
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการตรวจสอบระบบเพ่ือป้องกันความเสี่ยงใน
การเกิดระบบล่ม   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องหาผู้รับจ้างเพ่ือดําเนินการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง และระบบจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลและ

ข่าวสาร ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง และระบบจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลและ

ข่าวสาร สามารถให้บริการผู้ใช้งานทั่วประเทศได้อย่างต่อเน่ือง 
2.3 เพ่ือให้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง และระบบจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลและ

ข่าวสาร มีความทันสมัยและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน 
 

3. คําจํากัดความ 
3.1 ระบบสารบรรณฯ หมายถึง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 
3.2 ระบบจัดเก็บฯ หมายถึง ระบบจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร 
3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอ หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิ์ย่ืนข้อเสนอ  
   เพ่ือรับจ้างดําเนินการโครงการน้ี  
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3.4 ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทางหลวง 
3.5 ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนดไว้ในข้อ ๔   
   ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือก และไดล้งนามในสัญญากับผู้ว่าจ้าง 

4. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานทําระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกวดราคาจ้าง 
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล
การส่ังให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิ และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

4.4 ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องม ีประสบการณ์การทํางานด้านบํารุงรักษาระบบสารสนเทศให้ก ับทาง
หน่วยงานราชการ โดยต้องม ีส ัญญาการบริการบํารุงรักษาระบบงานที่เก่ียวข้อง หรือม ีการพ ัฒนา
และต ิดต ั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน ่วยงานทางราชการ โดยต ้องม ีส ัญญาใน
วงเงินไม่ต่ํากว ่า 700,000 บาทต ่อสัญญา อย่างน้อย 2 สัญญา และส ัญญาด ังกล่าวต้องม ีอาย ุ
ไม่เก ิน ๒ ปีน ับถ ึงว ันท่ียื่นข้อเสนอ โดยจะต้องแนบสำเนาหน ังส ือร ับรองผลงานหร ือสำเนาส ัญญา
ด ังกล ่าวมาพร้อมในว ันย ื่นเอกสาร 

4.5 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีความเข้าใจในระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ที่นํามาติดตั้งที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และทําการปรับปรุงระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 
ดังกล่าวให้สามารถเชื่อมโยงและเหมาะสมกับความต้องการของกรมทางหลวง เช่น ระบบรับ-ส่ง
หนังสือ ระบบรายงานทะเบียนรับ-ส่ง ฯลฯ 

4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายชื่อทีมงานหรือบุคลากรของผู้ย่ืนข้อเสนอ (แบบฟอร์มตามภาคผนวก ก.) 
ที่มีความเช่ียวชาญในการให้คําแนะนําหรือให้ความช่วยเหลือแก่กรมทางหลวง 
 

5. วงเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณ 1,401,840 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนหน่ึงพันแปดร้อยสีส่ิบบาทถ้วน)  

 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดอืน  
 

 
 

/7. ระยะเวลา... 



- 3 - 
 

    

7. ระยะเวลาส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเป็นงวดรายเดือน โดยกรมทางหลวงจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้แก่ผู้

รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทําการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีการคํานวณค่าจ้างในแต่
ละเดือนจะคิดจากจํานวนเงินทั้งสัญญา หารด้วยระยะเวลาตามสัญญา 

7.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน สําหรับพิจารณาตรวจรับงวดงานในแต่ละงวด ดังน้ี 
7.1.1 เอกสารรายละเอียดปัญหาที่ได้รับ ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- วันที่รับแจ้งปัญหา 
- หน่วยงานผู้แจ้งปัญหา  
- ผู้แจ้งปัญหา  
- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งปัญหา 
- ประเภทของปัญหา 
- รายละเอียดของปัญหา 
- ผู้แก้ไขปัญหา 
- วันที่แก้ไขปัญหา 
- รายละเอียดการแก้ไขปัญหา 
- ผู้ตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหา (เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง) 
- วันที่ตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหา 
- สถานะของปญัหา 
- ผลการดําเนินงาน 

7.1.2 สรุปผลการดําเนินงานในแต่ละเดือน โดยแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิกราฟ โดยมี
รายการดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 

- จํานวนปัญหาที่ได้รับ 
- ประเภทของปัญหา 
- สถานะของปญัหา 

7.2  ผู้รับจ้างต้องสง่มอบงาน สําหรับพิจารณาตรวจรับงวดที่ 12 ประกอบดว้ยเอกสาร จํานวน 7 ชุด 
พร้อมบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) จํานวน 7 ชดุ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
7.2.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระบบหรือการตั้งค่า (Configuration) โดยแยกเป็นราย

เครื่องและรายอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องจัดทําเอกสารรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
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7.2.2 เอกสารวิธีการแก้ไขปัญหา ท่ีเกิดข้ึนกับระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 
- ปัญหาที่พบ 
- รายละเอียดของปัญหา 
- วิธีแก้ไขปัญหา 

7.2.3 เอกสารสรุปแนวทางการดําเนินงานระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ในอนาคตต่อไป 
 

8. รายละเอียด และขอบเขตของงาน 
8.1 ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 

8.1.1 ผู้รับจ้างต้องบํารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานของระบบสาร
บรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ  บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Servers) และอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง  

8.1.2 หากข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนมีผลให้ต้องแก้ไขปรับปรุงระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 
ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงและจัดทําเอกสารเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่ใช้
ในระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

8.1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระบบหรือการตั้งค่า (Configuration)  ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Servers) และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงและจัดทํา
เอกสารการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระบบหรือการตั้งค่า (Configuration) ดังกล่าว โดย
แยกเป็นรายเครื่อง และรายอุปกรณ์ 

8.1.4 ผู้รับจ้างต้องมีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ความชํานาญ ในระบบงานสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 
ที่กรมทางหลวงใช้งานอยู่ 

8.2 การบริหารจัดการฐานข้อมูล และข้อมูลของระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 
8.2.1 ผู้รับจ้างต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เพ่ือให้คําแนะนําพร้อมบํารุงรักษา และ

ซ่อมแซมแก้ไข ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการทํางานของโครงสร้างฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ เช่น 
Index, Analysis และปรับปรุงพ้ืนที่ เป็นต้น 

8.2.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯมีผลกระทบต่อฐานข้อมูล 
ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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8.3 การบริหารจัดการระบบจําลองเคร่ืองเสมือนด้วยซอฟต์แวร์ (Virtualization Management)  
8.3.1 ผู้รับจ้างต้องทําการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบจําลองเครื่องเสมือนด้วยซอฟต์แวร์ 

(Virtualization Management) ของระบบ เช่น Host Logs, vCenter Logs และปรับปรุง
พ้ืนที่ เป็นต้น 

8.3.2 ผู้ รับจ้างต้องทําการบํารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบจําลองเครื่องเสมือนด้วย
ซอฟต์แวร์ (Virtualization Management) ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

8.4 การดําเนินการบํารุงรักษา 
8.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องกําหนดช่องทางในการติดต่ออย่างน้อย ๓ ช่องทาง เพ่ือรับแจ้งปัญหาของ

ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ เมื่อมีเหตุขัดข้อง 
8.4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมช่องทางในการรับแจ้งปัญหา หรือ Call Center พร้อมหมายเลข

โทรศัพท์สําหรับตดิต่อได้ในวันทําการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 
8.4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาในกรณีเกิดปัญหาเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ตลอด 

24 ชั่วโมง อย่างน้อย 1 คน  
8.4.4 ผู้ รับจ้างจะต้อง จัดหาเจ้าหน้าที่ ผู้ เชี่ยวชาญในการบํารุ งรักษาระบบสารบรรณฯ           

ระบบจัดเก็บฯ ระบบฐานข้อมูล และระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เข้ามาดําเนินการสํารวจระบบ
ต่าง ๆ และส่งเอกสารรายงานสรุปการสํารวจภายในงวดงานที่ 1  

8.4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีความชํานาญในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ จํานวน 1 คน เข้ามาประจําที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เดือนละอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น 

8.4.6 กรณีไม่สามารถใช้งานระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไข
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง   

8.4.7 กรณีเกิดข้อผิดพลาด (BUG Program หรือ fault หรือ failure) จากการทํางานของระบบ
สารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ 
วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง  

8.4.8 กรณีที่ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ทํางานผิดพลาด ซึ่งเกิดจากการบํารุงรักษา 
หรือซ่อมแซมแก้ไขของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ แม้ว่าจะสิ้นสุด
สัญญาแล้ว 

 

/8.4.9 หากมเีหตุ... 
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8.4.9 หากมีเหตุจําเป็นต้องหยุดการให้บริการระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ เพ่ือ
ดําเนินการบํารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ หรือระบบ
ฐานข้อมูล ผู้รับจ้างจะต้องทําหนังสือแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๕ วันทําการ โดยข้อมูลที่แจ้งดังน้ี 
- วันที่ ระยะเวลา และสถานที่ ที่ใช้ดําเนินการ  
- สาเหตุ และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน  
- วิธีในการดําเนินการ 
- ผู้ติดต่อประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ 
เว้นแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนเพื่อให้ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ
สามารถทํางานได้อย่างปกติ ผู้รับจ้างสามารถดําเนินการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

9.  หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 
9.1 กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และ

ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไขที่กรมทางหลวงกําหนดเท่าน้ัน ท้ังน้ีการพิจารณาของกรมทางหลวง ถือเป็น
เด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้
ทั้งสิ้น 

9.2 ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กรมทางหลวงจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 

9.3 ในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กรมทางหลวงจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี 

1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ 
2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กําหนดนํ้าหนักเท่ากับ ร้อยละ ๔๐ 

โดยพิจารณาจากข้อกําหนดดงัน้ี 
- ผลงานและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการฯ   60  คะแนน 
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร     40  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

/10. การบอกเลิก... 
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10.  การบอกเลิกสัญญาและการคิดค่าปรับ 
10.1 กรณีผู้รับจ้างผิดสัญญา จะถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง แต่ไม่น้อย

กว่า 100 บาท จนถึงวันท่ีผู้รับจ้างดําเนินการส่งมอบให้แก่กรมทางหลวง ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญา 

10.2 หากผู้รับจ้างไม่ดาํเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนดข้อใดข้อหน่ึง กรมทางหลวงมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญา 
และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิข้ึน ซึ่งกรมทางหลวงจะพิจารณาเสนอให้ผู้รับ
จ้างเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการต่อไป 
 

11.  งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ี 
11.1 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ .ศ .      -   แล้ว 
11.2 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ .ศ. ๒๕๖๒         

อน่ึง กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ.    ๒๕๖๒    
กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใด ๆ จาก
กรมทางหลวงมิได้ 

 
12.  ลขิสิทธิ์และความเป็นเจ้าของ 

12.1 โปรแกรมประยุกต์และระบบงานท่ีพัฒนาสําหรับโครงการนี้ เป็นลิขสทิธิ์ของกรมทางหลวงแต่เพียง
ผู้เดียว 

12.2 ข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ด้จากการรวบรวมและข้อมลูที่นํามาใชใ้นการจัดทําหรือการพัฒนาระบบท้ังหมด
ต้องส่งคืนหรือส่งมอบ กรมทางหลวง และจะต้องไม่นําไปเผยแพรต่่อบุคคลภายนอก หรือนําไปใช้
ในกิจการอ่ืน ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมทางหลวง 

 
13. เพื่อประโยชนแ์กร่าชการ 

กรมทางหลวงขอสงวนสิทธ์ิ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการข้อกําหนดดังกล่าวน้ี ได้
ตลอดเวลา รวมท้ังให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ว่าจ้างเป็นอันเด็ดขาด ทั้งน้ีผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมไม่
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 

/๑๔. สถานท่ี... 
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14.  สถานท่ีติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
14.1 สถานที่  : เลขที่ ๒/๔๘๖ ชั้น ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 

   ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
14.2 โทรศัพท์  : 02-354-6668 ต่อ ๒๖๗๐4, 26717 
14.3 โทรสาร  : ๐๒-๓๕๔-๖๕๐7 

 

 ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับขอบเขตของงานน้ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง โครงการบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น ๓  กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
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ภาคผนวก ก. 

แบบแจ้งประวัติการทํางานรายบุคคล 
 
ชื่อ – สกุล : ....................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง : .......................................................................................................................................................... 
หน้าท่ีความรับผิดชอบในโครงการนี้ : ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………. 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิ / ปริญญา สาขา ปีที่จบการศึกษา สถาบัน 
    
    

ประสบการณ์ทํางาน 
ปีพ.ศ. หนว่ยงาน ตําแหน่ง ลักษณะงาน และ โครงการ 

    
    
 
ความถนัด / ความสามารถพิเศษ  .................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….................................................. 


