
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
โครงการจ้างเหมาระบบส่ือสารข้อมูลส ารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล 

ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

๑. หลักการและเหตุผล 
กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม มีภารกิจตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านทางหลวง ให้มีโครงข่ายสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ ด าเนินการก่อสร้าง บูรณะ บ ารุงรักษาทาง
หลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาจัดท ามาตรฐาน และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับงานทาง พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ตลอดจนก ากับตรวจตรา 
ควบคุมทางหลวง และงานทางในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความ
มั่นคง และการป้องกันประเทศ 

ปัจจุบัน กรมทางหลวงใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก ผ่านทางโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม 
(MOTNET) โดยมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส ารอง (Backup Link) เพ่ือรองรับการสื่อสารข้อมูลและป้องกัน
กรณีการเกิดปัญหาขัดข้องต่อระบบสื่อสารข้อมูลหลัก (MOTNET) ในการใช้ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง 
การประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมด้วยระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ (Web Conference) และ
โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (VoIP) ให้สามารถท างานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่ติดขัด และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ซึ่งจะหมดสัญญาลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒    
กรมทางหลวงจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลส ารอง (Backup Link) เพ่ือการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบงานออนไลน์ของกรมทางหลวง ให้สามารถเชื่อมโยง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัยในการใช้งานอยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล 

๒.๒   เพ่ือพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลออนไลน์ของกรมทางหลวง ให้มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่ง Load การท างานของระบบสื่อสารข้อมูลหลักได้ และหากไม่มี
ระบบสื่อสารข้อมูลส ารองดังกล่าวแล้วในอนาคต ระบบสื่อสารข้อมูลหลักอาจจะไม่สามารถ
รองรับระบบงานตามโครงการต่างๆ ที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตได้  

๒.๓   เพ่ือพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานอินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต และระบบสื่อสารทาง
เสียง และสามารถใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานที่มีอยู่ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒.๔   เพ่ือรองรับการสื่อสารข้อมูลแบบมัลติมีเดีย เช่น การประชุมทางไกล (Video Conference) การ
ประชุมด้วยระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ (Web Conference) เป็นต้น 

 
 

 



2  
 

๓. ค าจ ากัดความ  
๓.๑   หน่วยงานกรมทางหลวงส่วนกลาง  หมายถึง  หน่วยงานกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณ   

ถนนศรีอยุธยา  และถนนพระรามท่ี ๖  
๓.๒   หน่วยงานในภูมิภาค  หมายถึง  หน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาค ๑๓๘ หน่วยงาน 

ประกอบด้วย 
 ๑)  ส านักงานทางหลวง                 ๑๘ ส านักงาน 
 ๒)  ส านักเครือ่งกลและสื่อสาร (ท่ีถนนแจ้งวัฒนะ)                 ๑ ส านัก 
 ๓)  แขวงทางหลวง                      ๑๐๔ แขวง 
 ๔)  แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง                       ๑ แขวง 
 ๕)  ศูนย์สร้างทาง                          ๕ ศูนย ์
 ๖)  ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน                  ๔ ศูนย ์
 ๗)  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง (ที่ศรีราชา)               ๑ ศูนย ์

๘)  ศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกล (ดอนเมือง)     ๑  ศูนย ์
    ๙)  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (ที่ถนนพระราม ๒)        ๑  ศูนย ์

          ๑๐)  ส่วนเครื่องจักรกล(ส านักงานทางหลวงที่ ๑๔) ถ.สุขุมวิท อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี  ๑  สว่น 
  ๑๑)  ส่วนเครื่องจักรกล(ส านักงานทางหลวงที่ ๑๕) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   ๑  สว่น 

๓.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอ หมายถึง  นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิ์ยื่น 
      ข้อเสนอ เพ่ือรับจ้างด าเนินการโครงการนี้ 
๓.๔   ผู้ว่าจ้าง หมายถึง  กรมทางหลวง  
๓.๕   ผู้รับจ้าง หมายถงึ  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตาม 

ก าหนดไว้ในข้อ  ๔   ซึ่งได้รับการพิจารณา 
คัดเลือก และได้ลงนามในสัญญาให้เป็น       
ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง 

 
๔. คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 

๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล ผู้ ให้บริการระบบสื่อสารข้อมูล หรือประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีเอกสารรับรองการให้บริการ
เครือข่ายจากผู้ให้บริการระบบสื่อสารข้อมูล หรือประกอบกิจการโทรคมนาคม 

๔.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ขึ้นไป นับ
ถึงวันยื่นข้อเสนอ และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
ช าระเต็มมูลค่า โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันยื่นข้อเสนอ 
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๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานจ้างเหมาบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หรือมี

ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน มีระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยส่งส าเนา หนังสือรับรองผลงานที่ออกให้
ไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ออกหนังสือถึงวันยื่นเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ประกาศนียบัตรรับรอง
ความรู้ด้านระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่าย และยังไม่หมดอายุจากบริษัทผู้ผลิต หรือ
ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่มีเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับระบบเครือข่ายสารสนเทศ
หรืออุปกรณ์เครือข่าย 

๔.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ 
หรือห้ามเข้ายื่นข้อเสนอกับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของ
การสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๔.๗  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับหนังสือรับรองการสนับสนุนการให้บริการด้านเทคนิคและอะไหล่จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรงส าหรับโครงการฯ นี้ 
ซึ่งมีรายละเอียดอุปกรณด์ังต่อไปนี้ 

- อุปกรณจ์ัดท ารายงานการใช้งาน Web Caching 

- อุปกรณจ์ัดการการใช้งาน Internet Bandwidth 

- อุปกรณ์วิเคราะห์ตรวจสอบ Network-based IPS 

- อุปกรณร์ะบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) 
โดยต้องยื่นเอกสารหนังสือรับรองในวันที่ยื่นข้อเสนอ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และ

ประทับตรา (ถ้ามี) 
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๕. ขอบเขตความต้องการ เงื่อนไข และรายละเอียดทางเทคนิค 
๕.๑   ขอบเขตความต้องการระบบสื่อสารข้อมูลส ารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้ 
๕.๑.๑ เครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังส านักงานทางหลวง ๑๘ ส านัก ,แขวงทางหลวง ๑๐๔ 

แขวง,แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๑ แขวง ,ศูนย์สร้างทาง ๕ ศูนย์ ,ศูนย์สร้าง
และบูรณะสะพาน ๔ ศูนย์ ,ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทางที่ศรีราชา ๑ ศูนย์ ,
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกล  ๑ ศูนย์ ,ส่วน
เครื่องจักรกล (ส านักงานทางหลวงที่ ๑๔) ๑ ส่วน ,ส่วนเครื่องจักรกล (ส านักงานทาง
หลวงที่ ๑๕) ๑ ส่วน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นแบบ MPLS VPN (Fiber Optic) ที่
ความเร็ว 2 Mbps และ ส านักเครื่องกลและสื่อสาร (ที่ถนนแจ้งวัฒนะ) ๑ ส านัก ,
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (ที่ถนนพระราม ๒) ๑ ศูนย์  มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
เป็นแบบ MPLS VPN (Fiber Optic) ที่ความเร็ว 4 Mbps โดยมีเอกสารรับรอง
ความเร็วจากผู้ให้บริการ 

๕.๑.๒  ระบบเครือข่ายที่ติดตั้ งเชื่อมโยงเครือข่ายจากหน่วยงานในภูมิภาคมาที่ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง เป็นแบบ MPLS VPN (Fiber Optic) ที่
ความเร็ว 36 Mbps และ 14 Mbps โดยมีเอกสารรับรองความเร็วจากผู้ให้บริการ  

๕.๑.๓  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลรวมส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ติดตั้ง ส าหรับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่กรมทางหลวงจ้างเหมาบริการมีดังนี้ 
๕.๑.๓.๑  ติดตั้ งที่ ห้ องควบคุมคอมพิวเตอร์  ศูนย์ เทคโนโลยีสารสน เท ศ 

ประกอบด้วย 
- อุปกรณจ์ัดท ารายงานการใช้งาน Web Caching จ านวน ๑ ชุด 
- อุปกรณ์จัดการการใช้งาน  Internet Bandwidth จ านวน ๑ ชุด 
- อุปกรณ์วิเคราะห์ตรวจสอบ Network-based IPS จ านวน ๑ ชุด 
- อุปกรณร์ะบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) 
จ านวน ๑ ชุด 

   ๕.๑.๓.๒   อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) จ านวนรวมทั้งหมด ๑๓๘ ชุด ติดตั้งที่
หน่วยงานในภูมิภาค ของกรมทางหลวง (ตามภาคผนวก ก.)  

๕.๑.๔  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง Hardware และ Software ส าหรับระบบตรวจสอบ
เครือข่ายตลอดเวลา พร้อมคู่มือตรวจสอบ (ฉบับภาษาไทย) ที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของเครือข่ายที่ให้บริการให้เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางทราบทันทีผ่านการแสดงผลทางหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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- ระบบสามารถตรวจสอบสถานะของ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) ที่ใช้ใน
โครงการนี้ ที่ใหบ้ริการของกรมทางหลวงได้ 

- ระบบสามารถแสดงปริมาณการใช้งาน(Traffic) ในรูปแบบกราฟ ทั้งส่วนกลาง
และในภูมิภาคได้ 

- ระบบสามารถให้บริการเทียบถ่ายทอดเวลา (NTP Time Synchronization) 
ให้กับระบบหรืออุปกรณ์อ่ืน ที่ต้องการเทียบถ่ายทอดเวลาได้ 

๕.๑.๕  ผู้รับจ้างต้องจัดท า Network Diagram การเชื่อมโยงเครือข่ายของกรมทางหลวง
ฉบับสมบูรณ์ โดยแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และจุดติดตั้ง รวมทั้งชื่อผู้ให้บริการ
เครือข่าย  ขนาดวงจร (Bandwidth) และหมายเลข  IP Address ของอุปกรณ์ 
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

๕.๑.๖  ระบบสื่ อสารข้อมูลส ารอง (Backup Link) เพ่ื อการเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่าง        
กรมทางหลวงส่วนกลางกับหน่วยงานในภูมิภาค จะต้องเป็นระบบที่สามารถ
รับประกันความเร็วของการรับส่งข้อมูลตามที่ให้บริการ โดยต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบทุกเดือนตลอดสัญญา 

๕.๑.๗  เพ่ือให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้อง และน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้รับจ้างต้องตั้ง
นาฬิกาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามข้อ ๕.๑.๓.๑ และข้อ ๕.๑.๓.๒ ให้
ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล 

๕.๑.๘  อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างน ามาใช้ในโครงการนี้ ต้องรองรับ มาตรฐาน IPv6 ตามแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการด าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
เอกสารรับรอง 

๕.๑.๙  ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบเครือข่ายเพ่ือการติดต่อสื่อสารหรือจัดการประชุมด้วยระบบ
เว็บคอนเฟอร์เรนซ์ (Web Conference) ดังนี้  
- กรมทางหลวงส่วนกลาง เครือข่ายแบบ Leased Line (Private) ความเร็วไม่

น้อยกว่า 10 Mbps  
- ส านักงานทางหลวง ๑๘ ส านักงาน เครือข่ายแบบ ADSL ที่ความเร็วไม่น้อย

กว่า 20 Mbps  
โดยมีเอกสารรับรองความเร็วจากผู้ให้บริการ 
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๕.๒ เงื่อนไขท่ัวไป         
๕.๒.๑   ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญงานในด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล และสายสัญญาณสื่อสาร เพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์ที่
ติดตั้งตามสัญญา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
พร้อมจัดท ารายงานผลการตรวจสอบตามรูปแบบที่กรมทางหลวงก าหนด ตลอด
ระยะเวลาตามสัญญานี้     เจ้าหน้าที่ผู้ช านาญงานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลนี้                                                      
ต้องมีประกาศนียบัตรด้านระบบเครือข่ายอย่างน้อย Cisco Certified Network 
Associate (CCNA) โดยต้องแสดงคุณสมบัติในวันยื่นข้อเสนอ 

๕.๒.๒   ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนการท างานของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย
สื่อสารข้อมูล และสายสัญญาณสื่อสาร และส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ด้านเทคนิคของผู้รับจ้างอย่างน้อย ๒๐ คน มาปฏิบัติงานประจ าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง ,ส านักงานทางหลวง ในวันและเวลาราชการ  และตามที่
กรมทางหลวงร้องขอ โดยให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาตามสัญญา 

๕.๒.๓   ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้
งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันตลอดระยะเวลาการจ้างเหมาบริการตามสัญญา โดยทีม
เจ้าหน้าที่ท่ีให้ค าปรึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตรทางด้านเครือข่ายดังนี้ 
๕.๒.๔.๑  Cisco Certified Network Professional (CCNP) อย่างน้อย ๒ คน 
๕.๒.๔.๒  Cisco Certified Network Associate (CCNA) อย่างน้อย ๓ คน 
๕.๒.๔.๓  Blue Coat Certified Proxy Professional (BCCPP) อย่างน้อย ๑ คน  

โดยทีมที่ปรึกษาดังกล่าวอย่างน้อย ๑ คน จะต้องสามารถติดต่อได้ภายใน    
๒ ชั่วโมงและสามารถเข้าไปให้บริการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา ณ กรมทางหลวง 
ภายใน ๔ ชั่วโมง ในวันและเวลาราชการ หรือตามท่ีกรมทางหลวงร้องขอ   

๕.๒.๔  ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลส ารองให้แล้วเสร็จตามสัญญา และสามารถ
แบ่ง Load การท างานของระบบสื่อสารข้อมูลหลักได้อย่ างต่อเนื่องจากระบบ
เครือข่ายที่ ใช้งานอยู่ เดิม  โดยไม่หยุดชะงัก ให้พร้อมใช้งานได้ภายในวันที่             
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๕.๒.๕  ผู้รับจ้างจะต้องรายงานประสิทธิภาพการให้บริการวงจร  ให้กรมทางหลวง       
ตามท่ีร้องขอ 

๕.๒.๖  ผู้รับจ้างจะต้องแนะน าการใช้งานอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ คน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของ
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งใช้งานเบื้องต้น พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งาน  

๕.๒.๗  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนออุปกรณ์ที่สามารถท างานร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมของ
กรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕.๒.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะ            

ต่อข้อก าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นรายข้อทุกข้อของเอกสาร
โครงการฯ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑.๑ ในการ
เปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารใน
ส่วนอ่ืนที่จัดท าเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า   สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้น  อยู่ในส่วนใด
ต าแหน่งใดของเอกสารอ่ืนๆ ที่จัดท าเสนอมา ส าหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุ 
หรือขีดเส้นใต้  หรือระบายสี  พร้อมเขียนหัวข้อก ากับไว้   เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
กับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ด าเนินการตามข้อ
นี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

 
ตารางท่ี ๑.๑  ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก าหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ 

 

อ้างถึงข้อ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่

ต้องการ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่

น าเสนอ 
เอกสารอ้างอิง 

ระบุหั วข้อให้ตรง
กับหัวข้อที่ระบุใน 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด  
คุณลักษณะเฉพาะ 
ข้อ ๕.๓ 

ให้คัดลอกคุณลักษณะ
เฉพาะที่กรมทางหลวง
ก าหนดมากรอกในช่องนี้ 

ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ 
บริษัทฯ เสนอ 

ระบุหมายเลขหน้าของ
เอกสารอ้างอิงของบริษัทฯ 

 
๕.๓  รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้ 
 ๕.๓.๑  อุปกรณ์จัดท ารายงานการใช้งาน Web Caching  จ านวน ๑ ชุด  

ติดตั้งที่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
๕.๓.๑.๑ เป็นอุปกรณ์ Appliance หรือ Server (เครื่องแม่ข่าย) ที่มี Software 

เฉพาะส าหรับจัดท ารายงานการใช้งาน Web Caching  
๕.๓.๑.๒ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๔ แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย 
๕.๓.๑.๓ มีหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB 
๕.๓.๑.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 3 TB 
๕.๓.๑.๕ สามารถจัดท ารายงานการใช้งานอุปกรณ์ Web Caching จากศูนย์กลาง

ได ้
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๕.๓.๑.๖ สามารถเก็บ log การใช้งาน Web ของแต่ละผู้ใช้ได้ โดยต้องสามารถ
ระบ ุชื่อ (Username),  เวลา (Time), และ Web site ได้เป็นอย่างน้อย  

๕.๓.๑.๗ สามารถจัดท ารายงานข้อมูลประเภท Spyware and other Malware, 
Video Usage, Web Application Usage, Search Term Usage, 
Web Content, Top Users, Top Sites, Top Blocked Sites แ ล ะ 
Top Categories ได้เป็นอย่างนอ้ย  

๕.๓.๑.๘ สามารถก าหนดเวลาในการออกรายงานล่วงหน้า (scheduling report) 
ได ้

๕.๓.๑.๙ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานตามต้องการ (custom report) 
ได ้

๕.๓.๑.๑๐ สามารถจัดเก็บข้อมูล log ได้ไม่น้อยกว่า 2.5 พันล้านบรรทัด 
๕.๓.๑.๑๑ สามารถท างานร่วมกับ LDAP หรือ Active Directory (AD) เพ่ือก าหนด

สิทธิ์การเข้าบริหารจัดการซอฟต์แวร์ได้ 
๕.๓.๑.๑๒ มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 Ports 
๕.๓.๑.๑๓ สามารถติดตั้งกับตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้วได้ 
๕.๓.๑.๑๔ สามารถจัดท ารายงานร่วมกับอุปกรณ์ Web Caching ที่กรมทางหลวง

ใช้งานอยู่ได้เป็นอย่างด ี
 

๕.๓.๒  อุปกรณ์จัดการการใช้งาน Internet Bandwidth จ านวน ๑ ชุด 
ติดตั้งที่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

๕.๓.๒.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือท าหน้าที่จัดการและบริหารการจราจร
การส่งผ่านข้อมูลโดยเฉพาะ (Bandwidth Management) 

๕.๓.๒.๒ ต้องมี Port 10/100/1000BaseT ไม่น้อยกว่า 2Ports สามารถ Bypass 
Traffic หรือFail-to-Wire ได้บนตัวอุปกรณ์เอง (Internal Bypass) และ
มี Port ส าหรับ Out-of-Band Management ไม่น้อยกว่า 1 Port 

๕.๓.๒.๓ สามารถรองรับการเพ่ิม/เปลี่ยน/ขยาย Port ได้อีกไม่น้อยกว่า 4 Ports 
ได้ในอนาคต โดยสามารถเลือกได้ทั้งแบบ Copper และ Fiber 

๕.๓.๒.๔ สามารถรองรับการติดตั้ง Port แบบ Copper และ Fiber บนอุปกรณ์
ตัวเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน และท างานร่วมกันได้ 

๕.๓.๒.๕ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจัดการและบริหาร Bandwidth ทั้งขาเข้าและ
ออก (Full-Duplex) ได้ไม่น้อยกว่า 200 Mbps  

๕.๓.๒.๖ สามารถจัดการและบริหารการจราจรข้อมูล แบบ  Priority, Minimize 
(Guarantee) Bandwidth, Burst rate แ ล ะ Maximize (Limit)  
Bandwidthได้เป็นอย่างน้อย 
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๕.๓.๒.๗ สามารถท าการควบคุมอัตราการส่งข้อมูลของ Traffic ชนิด TCP โดยใช้
วิธีควบคุม Window Size ที่ ใช้ ในการส่งข้อมูลระหว่าง Client กับ 
Server ได ้

๕.๓.๒.๘ สามารถรองรับจ านวน IP Flow (TCP และ UDP) ได้ ไม่น้อยกว่า 
300,000 Flows และรองรับจ านวน IP Host ได้ไม่น้อยกว่า 150,000 
Hosts ในเวลาเดียวกัน 

๕.๓.๒.๙ สามารถรองรับจ านวน Class ได้ไม่น้อยกว่า 1,024 Classes ในเวลา
เดยีวกัน  

๕.๓.๒.๑๐ เป็ น อุปกรณ์ ที่ ส ามารถจั ดการและ บริห าร  Network Protocol 
ดั ง ต่ อ ไป นี้ ได้  เช่ น  IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, NetBEUI, SNA, 
DECnet, และ FNA ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๒.๑๑ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจัดการและบริหารข้อมูล Traffic โดยระบุตาม
ประเภทดังนี้ได้เป็นอย่างน้อย 
๕.๓.๒.๑๑.๑ Application สามารถรู้จัก Application ได้ไม่น้อยกว่า

600 Applications 
๕.๓.๒.๑๑.๒ TCP/UDP Ports 
๕.๓.๒.๑๑.๓ Protocol 
๕.๓.๒.๑๑.๔ Host/ IP Address / Subnet 
๕.๓.๒.๑๑.๕ Active Directory Username 
๕.๓.๒.๑๑.๖ 802.1Q VLAN และ ISL VLAN 
๕.๓.๒.๑๑.๗ MAC Address 
๕.๓.๒.๑๑.๘ Diffserv/ToS และ MPLS Label 
๕.๓.๒.๑๑.๙ ประเภทของเว็บไซต์ (Category) ,รองรับไม่น้อยกว่า 80 

ประเภท ,และสามารถท าการ Categorize   เว็บไซต์
ใหม่ได้โดยอัตโนมัติและเรียลไทม์ผ่านระบบ Cloud 

๕.๓.๒.๑๑.๑๐ พฤติกรรมการใช้ งาน เว็บ ไซต์  เช่น  Post Message    
,Send Email ,Upload Picture ,Upload Video  
,Upload Attachment และDownload Attachment 
ได้เป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๒.๑๑.๑๑ สามารถก าหนด Signature หรือ  Pattern ส าหรับ
แยกแยะ  Application ใหม่ ได้โดยผู้ดูแลระบบเอง 

๕.๓.๒.๑๒ สามารถท าการสร้ าง  Sub-Class ย่อย  ๆ  เป็ นระดับชั้ น  (Level)      
ซ้อนกัน ได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั้น 

๕.๓.๒.๑๓ สามารถจัดล าดับกอ่นหลัง (Sort) ให้กับ Class ได้เองโดยอัตโนมัติ 
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๕.๓.๒.๑๔ สามารถสร้าง Class ได้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากตรวจพบ Traffic ของ 
Application ที่รู้จัก (Auto Discovery) 

๕.๓.๒.๑๕ สามารถออกรายงานดังต่อไปนี้ ได้ เป็นอย่างน้อย Link Utilization        
,Application Utilization ,Top Application ,Top Talker ,Top 
Listener ,Network Efficiency และ TCP Health ได ้

๕.๓.๒.๑๖ สามารถท าการ Monitor  Traffic แบบ Real Time  และ Historical 
ได้บนตัวอุปกรณ์เอง 

๕.๓.๒.๑๗ สามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์ ได้ โดยตรงผ่าน  RS-232 
Console Port, Web HTTP, HTTPS, Telnet และ SSH ได้เป็นอย่าง
น้อย 

๕.๓.๒.๑๘ อุปกรณ์ที่ เสนอมี Redundant Load Sharing Power Supply และ 
Hot-Swappable 

๕.๓.๒.๑๙ สามารถผ่านการรองรับ FCC, UL, IEC  และ EN  ได้เป็นอย่างน้อย 
 

๕.๓.๓   คุณลักษณะของอุปกรณ์วิเคราะห์ตรวจสอบ Network-based IPS จ านวน ๑ ชุด 
ติดต้ัง ที่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

๕.๓.๓.๑ เป็ น อุ ป ก ร ณ์  Hardware IPS (Intrusion Prevention System) ที่      
ท าหน้าที ่ ป้องกันการบุกรุก และการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะ
กระท าต่อจุดบกพร่องของโปรแกรมระบบปฏิบั ติการ และระบบ
เครือข่ายขององค์กร 

๕.๓.๓.๒ อุปกรณ์ต้องมี IPS/IDS Throughput อย่างน้อย 300 Mbps 

๕.๓.๓.๓ อุปกรณ์ต้องมีเทคโนโลยี ASIC-based เพ่ือใช้ในการประมวลผล โดย
มีTypical Latency น้อยกว่า 600 microsecond  

๕.๓.๓.๔ สามารถรองรับ  Total Sessions ได้พร้อมกันไม่ต่ ากว่า 1,000,000 
Sessions 

๕.๓.๓.๕ สามารถรองรับ  Connections per Second ได้ไม่น้อยกว่า 18,500 
Connections per Second 

๕.๓.๓.๖ มี Interface แบบ  10/100/1000 RJ-45 หรือ Fiber รวมกันแล้วไม่
น้อยกว่า 8 Ports และสามารถ ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายได้
อย่างน้อย 4 Segments 

๕.๓.๓.๗ มี Interface ส าหรับ Management แบบ 10/100/1000 Ethernet 
อย่างน้อย 1 Port และ Serial Port อย่างน้อย 1 Port 

๕.๓.๓.๘ อุ ป ก ร ณ์ ที่ เส น อ ต้ อ ง ส า ม า ร ถ ท า ง า น ใน ลั ก ษ ณ ะ  Network 
Transparency โดยที่ไม่ ต้องใช้ IP Address หรือ MAC Address ได้ 
เว้นแต่ Port ส าหรับ Management 
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๕.๓.๓.๙ สามารถป้องกันการโจมตีจาก Worms, Viruses, Trojans, Blended 

Threats,  Phishing, Spyware, VoIP Threats, DoS, DDoS, 
Backdoors, Walk-in Worms, Bandwidth Hijacking, OS 
Vulnerabilities, SYN Floods, Process Table Floods, Protocol 
Anomaly และ Application Anomaly ได ้

๕.๓.๓.๑๐ สามารถก าหนด Action ในการจัดการการบุกรุกได้อย่างน้อยดังนี้ 
Block, Permit, Log, Alert, Quarantine, Rate-Limit 

๕.๓.๓.๑๑ สามารถท างานในลักษณะ Rate-Limit หรือ Block Unwanted Traffic 
เช่น Peer-to-Peer และ Instant Messaging ได ้

๕.๓.๓.๑๒ สามารถท างานในลักษณะ Layer 2 Fallback หรือ By Pass Traffic 
(Fail Open or Fail Close) ได ้ในกรณีที่อุปกรณ์เกิด Software Error 

๕.๓.๓.๑๓ อุปกรณ์ที่ เสนอรองรับการท างานในลักษณะ Active-Active หรือ 
Active-Passive แบบ Stateful Redundancy ได ้

๕.๓.๓.๑๔ มี ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร แ บ บ  On-Box Web-based 
Management และ Command Line Interface  

๕.๓.๓.๑๕ ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน NSS Gold Award และ Common 
Criteria EAL2+ เป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๓.๑๖ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA, EN, IEC และ ROHS เป็นอย่างน้อย 

 
  ๕.๓.๔  อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) จ านวน 1 ชุด  
   ติดตั้งที่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

๕.๓.๔.๑ เป็นอุปกรณ์แบบ Hardware Appliance 
๕.๓.๔.๒ มี Port Interface Gigabit Ethernet แบบ RJ45 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 8 Ports 
๕.๓.๔.๓ มี Port Interface Gigabit Ethernet แบบ SFP หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 8 Ports  
๕.๓.๔.๔ มี Port Interface Gigabit Ethernet แบบ SFP+ หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 2 Ports 
๕.๓.๔.๕ มี Throughput ไม่น้อยกว่า 27 Gbps 
๕.๓.๔.๖ มี  Concurrent Sessions ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  7,800,000 Sessions แ ล ะ

ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง  Sessions ใ ห ม่  ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  300,000 
Session/Second 

๕.๓.๔.๗ อุปกรณ์สามารถกระจายข้อมูล (Load Balance) และสลับช่องสัญญาณ
สื่อสารได้อัตโนมัติ 
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๕.๓.๔.๘ สามารถก าหนดรูปแบบการควบคุมเส้นทางของ Traffic แบบ Latency 
,Jitter ,Package Loss ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๔.๙ สามารถควบคุมและจ ากัดขนาดการส่งข้อมูล (Traffic Shaping) ตาม
ช่วงเวลา (Time Schedule) ได ้

๕.๓.๔.๑๐ สามารถท า Routing Protocol แบบ OSPF ,ISIS ,BGP4 ได้เป็นอย่าง
น้อย 

๕.๓.๔.๑๑ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ผ่าน HTTP ,HTTPS ,Telnet และ SSH 
ได้เป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๔.๑๒ สามารถใช้งานบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน SNMP v1 ,v2 และ v3 ได้
เป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๔.๑๓ สามารถใช้งานด้วย Remote Syslog เพ่ือส่งข้อมูล log ได ้
๕.๓.๔.๑๔ สามารถท างาน IPSec VPN ได้โดยมี Throughput ไม่น้อยกว่า 20 

Gbps และรองรับ VPN Tunnel ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Tunnels โดย
สามารถเข้ารหัส (Encryption) แบบ DES ,3DES และ AES (128 bit 
,192 bit ,256 bit) ได้เป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๔.๑๕ สามารถ Backup Configuration และ Restore Configuration ผ่าน
ทาง HTTP หรือ HTTPS บน Web Management Interface ได ้

๕.๓.๔.๑๖ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุ
รวมไม่น้อยกว่า 240 GB 

๕.๓.๔.๑๗ มีฟังก์ชั่น Firewall ,IPS และ Application Control เป็นอย่างน้อย 
๕.๓.๔.๑๘ มีระบบป้องกัน DoS ,DDoS ,Port Scans ,Syn Flood , UDP Flood 

,ICMP Flood และ ICMP/Address Sweep ได้เป็นอย่างน้อย 
๕.๓.๔.๑๙ มีระบบตรวจจับและป้องกัน Virus ผ่านการใช้งานทาง Web ,Mail และ 

FTP ได ้
๕.๓.๔.๒๐ สามารถควบคุมการเข้าถึง Web Site (Web Filtering) โดยสามารถ

ก าหนดแยกตามประเภทของ Web Categories ได้ 
๕.๓.๔.๒๑ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV6 ได ้
๕.๓.๔.๒๒ อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐานด้าน IPSec ,SSL-VPN ,Firewall ,IPS จาก 

ICSA หรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย 
๕.๓.๔.๒๓ อุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
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             ๕.๓.๕  อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) จ านวน ๑๓๘ ชุด  
   ติดตั้งทีห่น่วยงานในภูมิภาคของกรมทางหลวง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๕.๑ เป็นอุปกรณ์ Router ที่มีลักษณะเป็น Modular โดยมี Modular Slots 
ไม่น้อยกว่า  2 Slots 

๕.๓.๕.๒ มีหน่วยความจ าแบบ Synchronous Dual In-line Memory Module 
(DIMM) DRAM ไม่น้อยกว่า 128 MB และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 
384 MB 

๕.๓.๕.๓ มีหน่วยความจ าแบบ Flash ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB และสามารถ
ขยายได้ไม่น้อยกว่า 128 MB 

๕.๓.๕.๔ สามารถสนับสนุนอินเตอร์เฟสแบบ Fast Ethernet, Asynchronous 
Serial, Synchronous Serial ได้เป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๕.๕ มี Port Fast Ethernet แบบ 10/100 BaseTX จ านวนไม่น้อยกว่า     
2 Ports 

๕.๓.๕.๖ มี  Port Serial Interface จ า น ว น ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 Port (พ ร้ อ ม
สายสัญญาณแบบ V.35)  

๕.๓.๕.๗ มี  Hardware-based Encryption Acceleration ติ ด ตั้ ง อ ยู่ บ น ตั ว
อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการเข้ารหัสข้อมูล 3DES, AES 128, AES 192 และ 
AES 256 ได้เป็นอย่างน้อย 

๕.๓.๕.๘ สามารถท าโปรโตคอล IP Routing แบบ RIP, OSPF และ EIGRP ไดเ้ป็น
อย่างน้อย 

๕.๓.๕.๙ สามารถท างานแบบ Hot Standby Routing Protocol ได ้
๕.๓.๕.๑๐ สามารถท า VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ 
๕.๓.๕.๑๑ สนับสนุน WAN โปรโตคอล Frame Relay, X.25 และ PPP 
๕.๓.๕.๑๒ มี Port Console เพ่ือให้สามารถคอนฟิกตัวอุปกรณ์ได้ 
๕.๓.๕.๑๓ สนับสนุนระบบ Network Management ตามมาตรฐาน SNMP และ 

RMON 
๕.๓.๕.๑๔ สามารถท างานที่แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับระหว่าง 200 - 240 โวลต์ ที่

ความถี่   50 - 60 Hz 
๕.๓.๕.๑๕ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL, EN หรือ FCC 

 
๖. หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา 

๖.๑  กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงก าหนดเท่านั้น ทั้ งนี้การพิจารณาของ          
กรมทางหลวง ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้ทั้งสิ้น 
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๖.๒  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมทางหลวงจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 
๖.๓  ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมทางหลวงจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและ
น้ าหนักท่ีก าหนด ดังนี้ 

    (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ 
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ๆ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
โดยพิจารณาจากข้อก าหนดดังนี้ 

- การออกแบบระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล      ๒๕ คะแนน 
- ผลงานและประสบการณ์ท่ีเกีย่วข้องกับโครงการฯ   ๒๐ คะแนน 
- แผนการด าเนินงานโครงการฯ ตลอดอายุสัญญา    ๑๕ คะแนน 
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร        ๒๐ คะแนน 
- แผนบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบฯ       ๑๐ คะแนน 
- ความพร้อมในการให้บริการและการสนับสนุนด้านอะไหล่  ๑๐ คะแนน 

 
๗. ข้อก าหนดด้านการบริหารโครงการฯ 

กรมทางหลวง ต้องการให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) และมี
คุณภาพของงานที่ดี ดังนั้นผู้รับจ้างต้องด าเนินงานในลักษณะการบริหารโครงการฯ  ดังนี้ 

๗.๑  บุคคลากรโครงการฯ 
ผู้รับจ้างต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

โดยจะต้องประกอบด้วยบุคลกรหลักอย่างน้อย ดังต่อไปนี้          
๗.๑.๑   ผู้ จั ดการโครงการ (Project Manager) วุฒิ การศึ กษาอย่ างน้ อยระดับ   

ปริญญาโท มีประสบการณ์ในต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปี 

๗.๑.๒   วิศวกรเครือข่ าย  (Network Engineer) วุฒิ การศึ กษาอย่ างน้ อยระดับ    
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการไม่น้อยกว่า  
๓ ปีได้รับประกาศนียบัตรทางด้านเครือข่ายดังนี้ 

๗.๑.๒.๑ Cisco Certified Network Professional (CCNP) อย่างน้อย 
๒ คน 

๗.๑.๒.๒ Cisco Certified Network Associate (CCNA)  อ ย่ า งน้ อ ย     
๓ คน 

๗.๑.๒.๓ Blue Coat Certified Proxy Professional (BCCPP)     
อย่างน้อย ๑ คน 
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๗.๑.๓   วิศวกรระบบ (System Engineer) วุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ในต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับโครงการไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๗.๒ แผนการบริหารโครงการฯ 
 ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan) โดยต้อง

แสดงข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจนให้ กรมทางหลวงเชื่อว่าผู้รับจ้างมีแผนการบริหารโครงการที่จะ
สามารถท าให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กรมทางหลวงก าหนดอย่างมีคุณภาพได้ โดย
แผนการบริหารโครงการฯ ที่จัดท าเสนอ ให้แสดงเป็นแผนภูมิการบริหารโครงการ (Gantt Chart) 
ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องท าเป็นแผนรวมที่แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการท างานหลัก รวมทั้งงานย่อย
ของแต่ละส่วนปฏิบัติในการบริหารโครงการฯ  และคณะท างานหลักต้องประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงเพ่ือรายงานประสิทธิภาพการให้บริการวงจร ให้กรมทางหลวง
ทราบ หรือตามที่กรมทางหลวงร้องขอ 

 
๘. การสนับสนุนของกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงจะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ รับจ้าง  เพ่ือให้การด าเนินงานเรียบร้อย และ                   
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๘.๑ ด าเนินการจัดหาสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 
๘.๒ ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์              

กรมทางหลวง 
๘.๓ อนุญาตให้ผู้ รับจ้างสามารถใช้  และสามารถส่งข้อมูลผ่ านระบบเครือข่ายสื่อสารของ                 

กรมทางหลวงตามความเหมาะสม 
 

๙. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นงวดรายเดือน และกรมทางหลวงจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้แก่ผู้

รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้การค านวณค่าจ้างในแต่ละ
เดือนจะคิดจากจ านวนเงินทั้งสัญญา หารด้วยระยะเวลาตามสัญญา  

 
๑๑. หลักประกันการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการยื่นข้อเสนอทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒,๑๖๗,๘๙๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
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๑๒. การรับประกัน 
๑๒.๑ ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ ในโครงการ ไม่ต่ ากว่า ๑ ปีนับ ต้ังแต่วันที่  ๑ ตุลาคม          

พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึงค่าอะไหล่และค่าแรงแบบ Onsite 
Service ณ สถานที่ติดตั้ง  

๑๒.๒ ผู้รับจ้างต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ในโครงการเมื่อช ารุดใช้งานไม่ได้ โดยต้อ งด าเนินการ
ซ่อมแซม แก้ไข ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดนับแต่ได้รับแจ้ง 
ดังนี้ 
๑๒.๒.๑ อุปกรณ์เครือข่ายและวงจรสื่อสารที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ต้อง

รีบด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน ๓ ชั่วโมง     
๑๒.๒.๒  อุปกรณ์ เครือข่ายและวงจรสื่อสารที่ เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานในภูมิภาค ของ              

กรมทางหลวง  ต้องรีบด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน  
๕  ชั่วโมง 

๑๒.๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันตามก าหนดในข้อ ๑๒.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหา
อุปกรณ์ท่ีมีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาส ารองใช้งานไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขงานแล้วเสร็จ  

 โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่
อุปกรณ์ใดๆ ไม่สามารถแก้ไข ซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือขอ
ข ย าย เว ล า  พ ร้ อ ม ห ลั ก ฐ าน เห ตุ ผ ล ค ว าม จ า เป็ น ร าย ล ะ เอี ย ด อุ ป ก รณ์ ที่ ช า รุ ด                                                          
ระยะเวลาในการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเป็นคราวๆ ไปหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน 

 
๑๓. อัตราค่าปรับ  

๑๓.๑ ค่าปรับการส่งมอบงานล่าช้า 
เมื่อผู้รับจ้างส่งงานไม่ทันก าหนดตามสัญญา จะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อย

ละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างด าเนินงานส่งมอบให้แก่กรมทางหลวง ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา 

๑๓.๒ ค่าปรับในระยะเวลาการรับประกัน 
กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าท าการแก้ไข และ/หรือ แก้ไขไม่แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ก าหนดตาม

ข้อ ๑๒.๓  กรมทางหลวง จะคิดค่าปรับโดยค านวณค่าปรับเป็นชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 
๑,๐๐๐.- บาท จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

๑๓.๓ หากผู้รับจ้างไม่เข้าท าการซ่อมแซมแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จ้างบุคคลภายนอกท าการซ่อมแซม
แก้ไข โดยค่าจ้างในการจ้างบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแทนผู้ว่าจ้าง
ทั้งสิ้น รวมทั้งค่าปรับตามข้อ ๑๓.๒ ด้วย 
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๑๔.  ขั้นตอนการตรวจรับ 
๑๔.๑ การตรวจรับการท างานในส่วนกลาง 

๑๔.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องแสดงการท างานของหน่วยรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดย                    
กรมทางหลวงจะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ เพ่ือพิจารณาการท างานของหน่วยรับแจ้ง
เหตุขัดข้อง 

๑๔.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องแสดงระบบบริหารเครือข่าย และการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ให้บริการแก่  
 กรมทางหลวง ณ สถานที่ตามข้อ ๑๔.๑.๑  

๑๔.๒ การตรวจรับการท างาน ณ จุดติดตั้ง 
๑๔.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องแสดงการเชื่อมโยงวงจร และความเร็วในการรับส่งข้อมูล (MPLS VPN) 

ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง กับผู้ให้บริการเครือข่าย และ
รายการอุปกรณ์ตามสัญญา 

๑๔.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องแสดงขนาดวงจร (Bandwidth) ไม่น้อยกว่าขนาดที่ให้บริการ และแสดง
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของขนาดที่ให้บริการ 
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในภูมิภาค (โดยสุ่มตรวจตามข้อ ๑๔.๒.๓) 

๑๔.๒.๓ การตรวจรับหน่วยงานในภูมิภาค จะท าการเดินทางไปยังหน่วยงานในภูมิภาค โดย     
การสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน 

 
๑๕. วงเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณ ๔๓,๓๕๗,๘๐๐.-บาท (สี่สิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้ส าหรับโครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลส ารอง (Backup Link) 
เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าด าเนินการอ่ืน ๆ 
ไว้แล้ว  

 
๑๖. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นี้ 

๑๖.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.   -   แล้ว 
๑๖.๒ ยังไมไ่ด้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.   ๒๕๖๓   
 อนึ่ง กรณีท่ีไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๖๓   
กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใด ๆ 
จากกรมทางหลวงมิได้ 
 

๑๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมทางหลวง 
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๑๘. เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
๑๘.๑ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยาย

อายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 
๑๘.๒ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าวนี้ บางส่วน หรือ

ทั้งหมด และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ว่าจ้างเป็นที่สุด ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอตกลง
ยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง 

๑๘.๓ ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากกรมทางหลวงเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
จ้างข้อใดข้อหนึ่งได้ กรมทางหลวงมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมที่จะชดใช้
ค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขภายในก าหนด ๑๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้ง 

 
๑๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว

ได้ที ่
๑๙.๑  สถานที่    : เลขที่ ๒/๔๘๖ ชั้น ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง  
         ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
๑๙.๒ โทรศัพท์   : ๐๒-๓๕๔-๖๖๖๘-๗๖ ต่อ ๒๖๗๐๒ 
๑๙.๓ โทรสาร     : ๐๒-๓๕๔-๖๕๐๗   
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็น

ลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลส ารอง (Backup Link) เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง            
กรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น ๓  กรมทางหลวง ถนน
ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได ้



ล ำดับ หน่วยงำน ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์

1 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1 (เชียงใหม่) ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง โทรศัพท์ 053-276744 ต่อ 124

จ.เชียงใหม่ 50200 โทรสำร 053-278236

2 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง โทรศัพท์ 053-276744 ต่อ 124

จ.เชียงใหม่ 50200 โทรสำร 053-278236

3 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ล ำปำง โทรศัพท์ 053-260676

 ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000 โทรสำร 053-278236

4 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 เลขท่ี 199  หมู่ 4 ถ.เลียบคลองชลประทำน  โทรศัพท์ 053-891124 ,053-891447 

ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180 โทรสำร 053-891446

5 แขวงทำงหลวงล ำพูน เลขท่ี 129  ต.ในเมือง  อ.เมือง  โทรศัพท์ 053-511051

จ.ล ำพูน  51000 โทรสำร 053-511070

6 แขวงทำงหลวงล ำปำงท่ี 1 เลขท่ี 16/97  ถนนพหลโยธิน   โทรศัพท์ 054-228246

 ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง จ.ล ำปำง  52100 โทรสำร 054-231206

7 แขวงทำงหลวงล ำปำงท่ี 2 เลขท่ี 289  ถนนจำมเทวี  ต.เวียงเหนือ       โทรศัพท์ 054-231125  

อ.เมือง จ.ล ำปำง  52100 โทรสำร 054-231103

8 แขวงทำงหลวงแม่ฮ่องสอน เลขท่ี 51  หมู่ท่ี 8 บ้ำนไม้แงะ     โทรศัพท์ 053-612202 

ต.ปำงหมู อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  58000 โทรสำร 053-613455

9 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 2 (แพร่) ถนนยันตรกิจโกศล  ต.ทุ่งกวำว  โทรศัพท์ 054-511193  

อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรสำร 054-522000

10 แขวงทำงหลวงแพร่ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวำว โทรศัพท์ 054-534083 

อ.เมืองแพร่  จ.แพร่ 54000 

11 แขวงทำงหลวงน่ำนท่ี 1 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000 โทรศัพท์ 054-534083 

โทรสำร 054-522880

12 แขวงทำงหลวงน่ำนท่ี 2 เลขท่ี 234 หมู่ 4 ถนนน่ำน-ท่ำวังผำ        โทรศัพท์ 054-741379 

ต.ผำสิงห์  อ.เมือง จ.น่ำน 55000 โทรสำร 054-774500

13 แขวงทำงหลวงพะเยำ เลขท่ี 3 หมู่ 17 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง โทรศัพท์ 054-682240 ,054-682232 

จ.พะเยำ  56000 โทรสำร 054-682241

14 แขวงทำงหลวงเชียงรำยท่ี 1 เลขท่ี 429 หมู่19 ถ.พหลโยธิน ต.รอเวียง โทรศัพท์ 054-431076 

อ.เมือง จ.เชียงรำย  57000 โทรสำร 054-431190

15 แขวงทำงหลวงเชียงรำยท่ี 2 เลขท่ี 9 ม. 10  ต.ฝำยกวำง  อ.เชียงค ำ โทรศัพท์ 053-711139

 จ.พะเยำ 56110 โทรสำร 053-717754

16 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 3 (สกลนคร) เลขท่ี 150 ถ.ใสสว่ำง ต.ธำตุเชิงชุม โทรศัพท์ 042-711059

อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรสำร 042-712886

17 แขวงทำงหลวงสกลนครท่ี 1 เลขท่ี 150 ถ.ใสสว่ำง ต.ธำตุเชิงชุม โทรศัพท์ 042-711059

 อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 

18 แขวงทำงหลวงสกลนครท่ี 2 เลขท่ี 129 นิตโย ต.สว่ำงแดนดิน โทรศัพท์ 042-722311

(สว่ำงแดนดิน) อ.สว่ำงแดนดิน  จ.สกลนคร

19 แขวงทำงหลวงนครพนม ท่ีอยู่ 77 ถ.ชยำงกูร  ต.ในเมือง   โทรศัพท์ 042-511123    

อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 โทรสำร 042-512580

ภำคผนวก ก. รำยช่ือหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%2B2%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%2B%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587/data%3D!4m2!3m1!1s0x312353e40b2e136b:0xd56e6b9ba085158a?gl%3DTH%26hl%3Dth


ล ำดับ หน่วยงำน ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์

ภำคผนวก ก. รำยช่ือหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง

20 แขวงทำงหลวงหนองคำย ถ.แก้ววรวุฒิ  ต.มีชัย อ.เมือง โทรศัพท์ 042-420565 

 จ.หนองคำย 43000

21 แขวงทำงหลวงบึงกำฬ เลขท่ี 31 หมู่ท่ี13 ต.วิศิษฐ์ โทรศัพท์ 042-491205  

อ.เมืองบึงกำฬ  จ.บึงกำฬ 38000 โทรสำร 042-491206

22 แขวงทำงหลวงมุกดำหำร เลขท่ี 52 ถ.ชยำงกูร   ต.มุกดำหำร โทรศัพท์ 042-612006 

อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000 โทรสำร 042-613821 

23 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 4 (ตำก) เลขท่ี 20  ถ.พหลโยธิน  ต.เชียงเงิน           โทรศัพท์ 055-893321 ,055-893322 

อ.เมืองตำก จ.ตำก  63000 โทรสำร 055-893320

24 แขวงทำงหลวงตำกท่ี 1 เลขท่ี 201 ถนนท่ำนำ – เจดีย์ยุทธหัตถี  โทรศัพท์ 0-55511675 

ต.ป่ำมะม่วง  อ.เมือง จ.ตำก 6300 โทรสำร 0-5551-3287

25 แขวงทำงหลวงตำกท่ี 2 เลขท่ี 4/2  ถ.อินทรคีรี  อ.แม่สอด โทรศัพท์  0-55-531287 

 จ.ตำก  63110 โทรสำร  055-533387

26 แขวงทำงหลวงก ำแพงเพชร เลขท่ี 252  ถ.พหลโยธิน  ต.นครชุม  อ.เมือง โทรศัพท์ 055-712271 , 055-716524

จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทรสำร 055-712919

27 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก) ถ.รำเมศวร ต.ในเมือง โทรศัพท์ 055-302518 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรสำร 055-302628

28 แขวงทำงหลวงพิษณุโลกท่ี 1 ถ.รำเมศวร  ต.ในเมือง อ.เมือง โทรศัพท์  055-302627 

จ.พิษณุโลก  65000

29 แขวงทำงหลวงพิษณุโลกท่ี 2 ทำงหลวงหมำยเลข 12  พิษณุโลก – หล่มสัก  โทรศัพท์ 055-312390-1

 (วังทอง) ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130

30 แขวงทำงหลวงสุโขทัย ถ.สิงหวัฒน์  ต.บ้ำนหลุม  โทรศัพท์ 055-611258   

อ.เมือง จ.สุโขทัย  64000 โทรสำร 055-612895

31 แขวงทำงหลวงพิจิตร เลขท่ี 127 หมู่ 2 ต.ฆะมัง อ.เมือง โทรศัพท์: 056-608600

จ.พิจิตร 66000 โทรสำร : 056-608601 ,056-608602

32 แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 1 เลขท่ี 15 ถ.ประชำนิมิตร ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง โทรศัพท์: 055-411-005 

จ.อุตรดิตถ์  53000 โทรสำร.055-416-086 

33 แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 2 เลขท่ี 212 หมู่ 3 ต ำบลง้ิวงำม อ ำเภอเมือง  โทรศัพท์ 055-428085 ,055-442016 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรสำร 055-448457

34 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 6 (เพชรบูรณ์) ถนนสระบุรี – หล่มสัก อ.เมือง โทรศัพท์ :056-737030-35

 จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรสำร : 056 - 737185

35 แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1 เลขท่ี 213 ถ.สำมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง โทรศัพท์. 0-5671-1443 

จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรสำร 0-5672-1803

36 แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต.ทับสมอทอด โทรศัพท์ 0-5673-1356

(บึงสำมพัน) อ.บึงสำมพัน  จ.เพชรบูรณ์ 67160  โทรสำร: 0 5673 2730

37 แขวงทำงหลวงเลยท่ี 1 เลขท่ี 104 ถนนคีรีรัฐ  ต.กุดป่อง  อ.เมือง          โทรศัพท์: 042-811673

จ.เลย  4200 โทรสำร: 042-812663

38 แขวงทำงหลวงเลยท่ี 2 (ด่ำนซ้ำย) เลขท่ี 37 หมู่ 1 ต.ด่ำนซ้ำย           โทรศัพท์:.042-891228 ต่อ 11

อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 42120 โทรสำร 042-891306    



ล ำดับ หน่วยงำน ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์

ภำคผนวก ก. รำยช่ือหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง

39 แขวงทำงหลวงหนองบัวล ำภู เลขท่ี 126 ถ.อุดรธำนี-เลย ต.โพธ์ิชัย   โทรศัพท์ 042-378090

อ.เมือง จ.หนองบัวล ำภู 3900 โทรสำร 042-378092

40 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น) เลขท่ี 37  ม. 4  ถนนศรีจันทร์  ต.ในเมือง โทรศัพท์ 043-246778   

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทรสำร 043-246785

41 แขวงทำงหลวงขอนแก่นท่ี 1 37 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง  โทรศัพท์ 043-237145 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรสำร 043-236035 

42 แขวงทำงหลวงขอนแก่นท่ี 2 เลขท่ี 374 หมู่ 8 ถนนมลิวรรณ ต.ชุมแพ     โทรศัพท์ 043-311202 

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  โทรสำร 043-312700 

43 แขวงทำงหลวงขอนแก่นท่ี 3(บ้ำนไผ่) ถ.แจ้งสนิท  ต.ในเมือง อ.บ้ำนไผ่ โทรศัพท์ 043-272149  

 จ.ขอนแก่น 40110 โทรสำร 043-272-111

44 แขวงทำงหลวงอุดรธำนีท่ี 1 ถ.สำยอุดรธำนี – หนองบัวล ำภู โทรศัพท์ 042-931603  

อ.เมือง จ.อุดรธำนี โทรสำร 042-931604

45 แขวงทำงหลวงอุดรธำนีท่ี 2 เลขท่ี 126 หมู่ 19 ถ.อุดรธำนี – สกลนคร  โทรศัพท์ 042-239137

ต.หนองเม็ก อ.หนองหำน จ.ดรธำนี  41130 โทรสำร 042-239120

46 แขวงทำงหลวงชัยภูมิ ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ โทร 044-811158 

 จ.ชัยภูมิ 36000  โทรสำร 044-822127

47 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 8 (มหำสำรคำม) ถนนถีนำนนท์ ต.ตลำด อ.เมือง โทรศัพท์ 043-711278 

จ.มหำสำรคำม 44000   โทรสำร 043-723317

48 แขวงทำงหลวงมหำสำรคำม ถ.ถีนำนนท์ ต. ตลำด อ. เมือง  โทรศัพท์ 043-711109 ,043-71-3561

จ.มหำสำรคำม 44000 โทรสำร 043-722401

49 แขวงทำงหลวงยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ตำดทอง อ.เมือง โทรศัพท์ 045-711504 

จ.ยโสธร 35000  โทรสำร 045-713051 

50 แขวงทำงหลวงกำฬสินธ์ุ เลขท่ี 97  ถ.สนำมบิน  ต.กำฬสินธ์ุ   โทรศัพท์ 043-812501 

อ.เมืองกำฬสินธ์ุ โทรสำร 043-812273  

51 แขวงทำงหลวงร้อยเอ็ด ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.มะอึ โทรศัพท์ 043-516580 

อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

52 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 9 (อุบลรำชธำนี) ถ.เกษมสุข ต.วำรินช ำรำบ  อ.วำรินช ำรำบ     โทรศัพท์ 045-321484-6   

จ.อุบลรำชธำนี 34190  โทรสำร 045-321079

53 แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีท่ี 1 เลขท่ี 1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง  อ.เมือง   โทรศัพท์ 045-243426 ,045-250586

จ.อุบลรำชธำนี 34000  โทรสำร 044613766

54 แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีท่ี 2 เลขท่ี 126  หมู่ 19  ถ.อุดรธำนี – สกลนคร  โทรศัพท์ 042-239137

ต.หนองเม็ก  อ.หนองหำน  จ.อุดรธำนี  41130 โทรสำร 042-239120

55 แขวงทำงหลวงศรีสะเกษท่ี 1 ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ต.โพธ์ิ อ.เมือง โทรศัพท์ 045-611535 

จ.ศรีสะเกษ 33000 

56 แขวงทำงหลวงศรีสะเกษท่ี 2 ต.โพนข่ำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  โทรศัพท์ 045-643108 

โทรสำร:045-614095

57 แขวงทำงหลวงอ ำนำจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ ำนำจเจริญ  โทรศัพท์ 045-321484-6

โทรสำร 045-321079
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58 แขวงทำงหลวงสุรินทร์ เลขท่ี 395 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง โทรศัพท์ 044-511381  

 จ.สุรินทร์ 32000 โทรสำร 044-514620

59 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 10 (นครรำชสีมำ) ถ.สุรนำรำยณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง โทรศัพท์ 044-242871  

จ.นครรำชสีมำ 30000 โทรสำร 044-244926

60 แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำท่ี 1 ถ.สุรนำรำยณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง โทรศัพท์ 044-242-871  

จ.นครรำชสีมำ 30000 โทรสำร 044-244926

61 แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำท่ี 2 เลขท่ี 160 ถนนสุรนำรำยณ์ ต ำบลในเมือง โทรศัพท์ 044-242047 ,044-272814 

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000  โทรสำร 044-245383 

62 แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำท่ี 3 เลขท่ี 648 ต.หนองบัวศำลำ  โทรศัพท์ 044-212200 

อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000 โทรสำร 044-212199

63 แขวงทำงหลวงบุรีรัมย์ เลขท่ี 363 หมู่ 11  ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย โทรศัพท์ 044 611657

ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000  โทรสำร 044 613766

64 แขวงทำงหลวงปรำจีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ ต.หน้ำเมือง โทรศัพท์ 037-211098 

อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000  โทรสำร 037-213225

65 แขวงทำงหลวงสระแก้ว (วัฒนำนคร) 1210 หมู่ท่ี 10 ต.วัฒนำนคร อ.วัฒนำนคร โทรศัพท์ 037-261231 

จ.สระแก้ว 27160 โทรสำร 037-261232 

66 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 11 (ลพบุรี) ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุปศร โทรศัพท์ 036-412378 ,036-420671 

อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรสำร 036-422061

67 แขวงทำงหลวงลพบุรีท่ี 1 ถ.พหลโยธิน ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036-411602 

โทรสำร 036-421587

68 แขวงทำงหลวงลพบุรีท่ี 2 ต.ล ำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130  โทรศัพท์ 036-461422

 (ล ำนำรำยณ์) โทรสำร 036-461288 

69 แขวงทำงหลวงนครสวรรค์ท่ี 1 เลขท่ี 163/2 ถ.มำตุลี ต.ปำกน้ ำโพ โทรศัพท์ 056-221286 

อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โทรสำร 056-226121

70 แขวงทำงหลวงนครสวรรค์ท่ี 2  เลขท่ี 375 ม. 1 ถ.ตำกฟ้ำอินทร์บุรี  โทรศัพท์ 056-241402 

 (ตำกฟ้ำ)  ต.ตำกฟ้ำ อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์ 60190 โทรสำร 056-241457 

71 แขวงทำงหลวงสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปำกเพรียว อ.เมือง โทรศัพท์ 036-211105

จ.สระบุรี 18000 โทรสำร 036-222620 

72 แขวงทำงหลวงสิงห์บุรี เลขท่ี 699/2 ม. 6  ถ.เอเชีย   โทรศัพท์ 036-5821368   

ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี โทรสำร 036-582139

73 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 12 (สุพรรณบุรี) 123  ม. 1 ต.ดอนก ำยำน โทรศัพท์  035-555434 ,035-555475

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

74 แขวงทำงหลวงสุพรรณบุรีท่ี 1 156 ถ.ประชำธิปไตย ต.ท่ำพ่ีเล้ียง โทรศัพท์   035-522133 ,035-511596

 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรสำร  035-522940

75 แขวงทำงหลวงสุพรรณบุรีท่ี ๒ (อู่ทอง) เลขท่ี 228 ต.จรเข้สำมพัน  อ.อู่ทอง  โทรศัพท์   035-552000  

จ.สุพรรณบุรี โทรสำร  035-552123

76 แขวงทำงหลวงกำญจนบุรี เลขท่ี 55 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต  ต.ท่ำมะขำม   โทรศัพท์ 034-520598 

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 โทรสำร 034-520593
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77 แขวงทำงหลวงชัยนำท ต.บ้ำนกล้วย อ.เมือง  จ.ชัยนำท  17000 โทรศัพท์ 056-411649

โทรสำร 034-520593

78 แขวงทำงหลวงอุทัยธำนี เลขท่ี 2 ถนนรักกำรดี ต ำบลอุทัยใหม่    โทรศัพท์ 056-524542 

 อ ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี 61000  โทรสำร 056-503134

79 แขวงทำงหลวงอ่ำงทอง เลขท่ี 128 ม.8 ต.โรงช้ำง อ.ป่ำโมก จ.อ่ำงทอง โทรศัพท์ 035-661742

 โทรสำร 035-661743

80 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 13 (กรุงเทพฯ) เลขท่ี 40/2 ถนนวิภำวดีรังสิต โทรศัพท์ 02-521-0560 ,02-521-0409

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

81 แขวงทำงหลวงกรุงเทพ เลขท่ี 40 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน โทรศัพท์ 02-552-7299 ,02-552-7331

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรสำร 02-521-0365

82 แขวงทำงหลวงสมุทรสำคร เลขท่ี 145/6 ม.12 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน โทรศัพท์ 02-420-1406 ,02-420-6822-3 

 จ.สุมทรสำคร 74130 โทรสำร 02-420-2367 

83 แขวงทำงหลวงอยุธยำ 58 ม.1 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยำ โทรศัพท์ 035-245093 ,035-241092

จ. พระนครศรีอยุธยำ 13000 โทรสำร 02-322-1243

84 แขวงทำงหลวงปทุมธำนี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง โทรศัพท์ 02-529-1441-2 

จ.ปทุมธำนี 12120 โทรสำร 02-529-0679

85 แขวงทำงหลวงสมุทรปรำกำร เลขท่ี 77 หมู่ 12 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบำงนำ   โทร 02-397-4086 ,02-397-4092 

เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 โทรสำร 02-397-4105 

86 แขวงทำงหลวงนนทบุรี เลขท่ี 906  ถ.รัตนำธิเบศร์  ต.บำงกระสอ  โทรศัพท์  02-527-2488

อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 โทรสำร  02-527-2489 

87 แขวงทำงหลวงธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด โทรศัพท์ 02-435-8288-9 

กรุงเทพมหำนคร 10700 โทรสำร 02-4330928 

88 แขวงทำงหลวงนครนำยก ต ำบลบำงอ้อ อ ำเภอบ้ำนนำ โทรศัพท์ 037-335288 

จังหวัดนครนำยก 26110 โทรสำร 037-335288 

89 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 14 (ชลบุรี) ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110  โทรศัพท์ 038-310399 

โทรสำร 038-311273

90 แขวงทำงหลวงชลบุรีท่ี 1 213 หมู่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง โทรศัพท์ 038-758538-40

จ.ชลบุรี 20000 โทรสำร 038-758542

91 แขวงทำงหลวงชลบุรีท่ี 2 ถ.ตำกอำกำศบำงแสนสำย2  ต.แสนสุข โทรศัพท์ 038-385-778-80 

อ.เมือง จังหวัดชลบุรี  20130 โทรสำร 038-385784 

92 แขวงทำงหลวงฉะเชิงเทรำ เลขท่ี 247 ถนนมหำจักรพรรด์ ต.หน้ำเมือง โทรศัพท์ 038-511015 ,038-812633 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000 โทรสำร 038-812632

93 แขวงทำงหลวงจันทบุรี ต ำบลวัดใหม่ อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-311014 

โทรสำร 039-322190 

94 แขวงทำงหลวงตรำด เลขท่ี 160  หมู่ 9  ถนนสุขุมวิท  ต.วังกระแจะ      โทรศัพท์ 039-518033

อ.เมือง  จ.ตรำด  23000  โทรสำร 039-518032

95 แขวงทำงหลวงระยอง เลขท่ี 402 ถนนสุขุมวิท  ต.เนินพระ  อ.เมือง         โทรศัพท์ : 038-611590

จ.ระยอง  21000 โทรสำร : 038-86101
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96 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 15 ถ.เพชรเกษม  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน   โทรศัพท์ 032-511201 

(ประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110  โทรสำร 032-530438

97 แขวงทำงหลวงประจวบคีรีขันธ์ ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน โทรศัพท์ 032-511223 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรสำร 032-511358

98 แขวงทำงหลวงนครปฐม ถนนเพชรเกษม ต.สนำมจันทร์  โทรศัพท์ 034-258856

อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 โทรสำร 034-258855

99 แขวงทำงหลวงชุมพร เลขท่ี 236  ถ.ไตรรัตน์  ต.ท่ำตะเภำ  โทรศัพท์ 077-511035

อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 โทรสำร  077-511034

100 แขวงทำงหลวงรำชบุรี ถนนเพชรเกษม  ต ำบลเจดีย์หัก   โทรศัพท์ 032-337304 ,032-332027  

อ ำเภอเมือง  จังหวัดรำชบุรี  70000   โทรสำร-032-326912 

101 แขวงทำงหลวงสมุทรสงครำม เลขท่ี 115/1 ถนนพระรำม 2  ต ำบลแม่กลอง  โทรศัพท์  034-762611    

อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 75000  โทรสำร  034-7627660   

102 แขวงทำงหลวงเพชรบุรี ถนนรำชวิถี ต ำบลคลองกระแชง โทรศัพท์ 032-4277129 

อ ำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรสำร 032-427128

103 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 16 เลขท่ี 297 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง  โทรสำร 075-356030 

(นครศรีธรรมรำช) จ.นครศรีธรรมรำช  80000 โทรสำร 075-346710

104 แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชท่ี 1 เลขท่ี 297 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง  โทรสำร 075-356030 

จ.นครศรีธรรมรำช  80000 โทรสำร 075-346710

105 แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชท่ี 2 เลขท่ี 81 หมู่ 7 ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง โทรศัพท์ 075-302020 ,075-302084  

(ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรสำร 075-302019 

106 แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีท่ี 1 เลขท่ี 111  ถ.ธรำธิบดี  ต.ท่ำข้ำม  โทรศัพท์ 077-311217

(พุนพิน) อ.พุนพิน  จ.สุรำษฏร์ธำนี  84100 โทรสำร 077-311655 

107 แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีท่ี 2 เลขท่ี 171 ม.7 ต.พลำยวำส โทรศัพท์ 077-276900

 (กำญจนดิษฐ์) อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160 โทรสำร 0-7727-6949

108 แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีท่ี 3 เลขท่ี 1 ม.8  ถ.ทุ่งสง – สุรำษฏร์ธำนี  โทรศัพท์ 077-361413

(เวียงสระ) ต.เวียงสระ  อ.เวียงสระ  จ.สุรำษฏร์ธำนี

109  แขวงทำงหลวงตรัง เลขท่ี 116 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.นำตำล่วง โทรศัพท์ 075-581215 

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรสำร 075-581033

110 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 17 (กระบ่ี) เลขท่ี 313 หมู่ 12 ต.กระบ่ีน้อย โทรศัพท์  075-600814 – 5

อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000

111 แขวงทำงหลวงกระบ่ี 343 ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง โทรศัพท์ 075-611291 ,075-6-2215 

 จ.กระบ่ี 81000 โทรสำร  075-611091

112 แขวงทำงหลวงภูเก็ต ถนนนริศร  ต.ตลำดใหญ่  โทรศัพท์  076-212179

อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  8300

113 แขวงทำงหลวงระนอง ถ.เพ่ิมผล  ต.เชำนิเวศน์  อ.เมืองระนอง  โทรศัพท์ 077-811072 

จ.ระนอง  85000 โทรสำร 077-823252

114 แขวงทำงหลวงพังงำ เลขท่ี 228 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง โทรศัพท์  076-413985

อ.เมือง จ.พังงำ 82000 โทรสำร  0-7641-3986



ล ำดับ หน่วยงำน ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์

ภำคผนวก ก. รำยช่ือหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง

115 ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 18 (สงขลำ) เลขท่ี 147/74 ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง โทร 074-311900 

อ.เมือง  จ.สงขลำ  90000

116 แขวงทำงหลวงสงขลำท่ี 1 เลขท่ี 4  ถงปละท่ำ  ต.บ่อยำง   โทรศัพท์  074-311091    

อ.เมือง  จ.สงขลำ  90000 โทรสำร  074-311790

117 แขวงทำงหลวงสงขลำท่ี 2 (นำหม่อม) เลขท่ี 30/3 ม.6  ต.นำหม่อม  โทรศัพท์  074-383256-7

อ.นำหม่อม  จ.สงขลำ  90310 โทรสำร  074-38-3258

118 แขวงทำงหลวงพัทลุง เลขท่ี 437 ถ.รำเมศวร์  อ.เมือง โทรศัพท์  074-613027

 จ.พัทลุง  93000 โทรสำร 074-614204

119 แขวงทำงหลวงยะลำ เลขท่ี 541  ถ.สิโรรส  ต.สะเตง  โทรศัพท์  073-212053    

อ.เมือง  จ.ยะลำ  95000 โทรสำร  073-215158

120 แขวงทำงหลวงปัตตำนี เลขท่ี 6 ถ.หนองจิก ต.สะบำรัง โทรศัพท์ 073-336051

อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000  โทรสำร 073-331884

121 แขวงทำงหลวงนรำธิวำส ถ.สุริยะประดิษฐ์  ต.บำงนำค  อ.เมือง โทรศัพท์  073-511108

จ.นรำธิวำส  96000 โทรสำร  073-513569

122 แขวงทำงหลวงสตูล เลขท่ี 54   หมู่ท่ี 4  ถ.ยนตรกำรก ำธร    โทรศัพท์  074-772139

อ.เมือง  จ.สตูล  91140 โทรสำร  074-725440 

123 ศูนย์สร้ำงทำงล ำปำง เลขท่ี 227หมู่ท่ี 8 ถ.ล ำปำง – เด่นชัย ต.แม่ทะ โทรศัพท์ 054-243011-3

อ.แม่ทะ จ.ล ำปำง 52150 โทรสำร 054-243014

124 ศูนย์สร้ำงทำงหล่มสัก ถนนหล่มสัก - ชุมแพ ต.ปำกช่อง โทรศัพท์ 056-756262

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรสำร 056-756234

125 ศูนย์สร้ำงทำงขอนแก่น เลขท่ี 37 หมู่ท่ี 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง โทรศัพท์ 043-246688 ต่อ 101

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรสำร 043-238943

126 ศูนย์สร้ำงทำงกำญจนบุรี เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 3 ต.ปำกแพรก โทรศัพท์ 034-600740

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 โทรสำร 034-600742

127 ศูนย์สร้ำงทำงสงขลำ ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง โทรศัพท์ 074-311391

อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 โทรสำร 074-321083

128 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนท่ี 1 เลขท่ี40/1 ถ.นอกทำงรถไฟ ต.ในเมือง โทรศัพท์ 056-608934

(พิจิตร) อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรสำร 056-608934

129 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนท่ี 2 เลขท่ี 147 หมู่ท่ี 6 ถ.มิตรภำพ ต.กุดน้ ำใส โทรศัพท์ 043-373398

(ขอนแก่น) อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรสำร 043-373400

130 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนท่ี 3 เลขท่ี 22หมู่ท่ี3 ถ.กำญจนำภิเษก ต.คลองพระอุดม โทรศัพท์ 025-989355

(ปทุมธำนี) อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140 โทรสำร 025-989356

131 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนท่ี 4 เลขท่ี 92 หมู่ท่ี 7 ถ.ทุ่งสง-สุรำษฏร์ธำนี โทรศัพท์ 075-302073-4

(นครศรีธรรมรำช) ต.หนองหงส์อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110 โทรสำร 075-302072

132 ศูนย์พัฒนำทรัพยำกรบุคคลงำนทำง ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ โทรศัพท์ 038-314008-13

จ.ชลบุรี 20110 โทรสำร 038-323980-81

133 ส ำนักเคร่ืองกลและส่ือสำร 24/4 หมู่ 1 ต.คลองเกลือ โทรศัพท์ 02-5746435

อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120



ล ำดับ หน่วยงำน ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์

ภำคผนวก ก. รำยช่ือหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง

134 ศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนำ อำคำรอุตรำภิมุข แขวงสนำมบินดอนเมือง โทรศัพท์ 02-5336110 ,02-5336117

ทักษะกำรใช้เคร่ืองจักรกล เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210 โทรสำร 02-5336110

135 ส่วนเคร่ืองจักรกล ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง โทรศัพท์ 038-283380 ,038-282862

(ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 14) อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรสำร 038-283381

136 ส่วนเคร่ืองจักรกล ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน โทรศัพท์ 032-511483

(ส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 15)  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-530438 ต่อ 422

137 แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง เลขท่ี 1002 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว โทรศัพท์ 02-3607954 ต่อ 240

เขตลำดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10520 โทรสำร 02-3607956

138 ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีงำนทำง บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 6+500 ริมทำง โทรศัพท์ 02-3546561

หลวงหมำยเลข 35 (ถนนพระรำม 2) โทรสำร 02-3546601

แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กทม.
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