
ราง รายการขอกําหนด  
โครงการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหาร

เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

๑. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ี สํานักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ไดมีการจัดทําโครงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย และอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหาร
จัดการ เพ่ือใหระบบตาง ๆ สามารถรองรับการทํางานท้ังสวนกลางและหนวยงานในภูมิภาค ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังไดจัดจางจัดทําศูนยสํารองขอมูล(DR Site)เพ่ือความตอเนื่อง
ในการดาํเนินธุรกิจของระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี โดยโครงการฯ ดังกลาว
ไดมีการเริ่มดําเนินการเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแลวเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
ระยะการประกันผลงาน ๒ ป โดยหมดระยะเวลาประกันผลงานตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปจจุบัน
ไดมีการจางบํารุงรักษาในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่ึงจะครบสัญญาจางในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณขางตนท่ีกลาวมา สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
อยางมีประสิทธิภาพทางสํานักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงจึงมีความจําเปนตองดําเนินการ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือจัดจางผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานดานระบบคอมพิวเตอรเครือขายและ

บํารุงรักษาซอมแซม จัดหาอุปกรณทดแทน ระบบคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณของ
ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ ท้ังท่ีศูนย
คอมพิวเตอรหลัก (HQ) และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (DR Site)  

๒.๒ เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการใหบริการของระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ  กรณีเกิดปญหากับศูนยคอมพิวเตอรหลัก (HQ) ท่ี 
ติดตั้งอยู ท่ี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ไมสามารถใหบริการได ศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง (DR Site) ท่ี สํานักเครื่องกลและสื่อสาร(แจงวัฒนะ) กรมทางหลวง
สามารถทํางานทดแทนได 

๓. คําจํากัดความ 
๓.๑ ผูยื่นขอเสนอ                             หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุมนิติบุคคล ท่ีมีสิทธิเขา

ยื่ นข อ เสนอ เ พ่ือรับจ างดํ า เนินการ
โครงการนี้ 

๓.๒ ผูวาจาง     หมายถึง กรมทางหลวง 
๓.๓ ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนดไว

ในขอ ๔ และไดลงนามในสัญญาใหเปน
ผูรับจางทํางานกับผูวาจาง 
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๔. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
๔.๑  ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลหรือกลุมนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงาน ท่ีประกวดราคาจาง

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ในครั้งนี้ 
๔.๒   ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ หรือหาม

ติดตอ หรือหามเขาเสนอราคากับทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับ
ผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๔.๓   ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๔.๔   ผูยื่นขอเสนอ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๔.๕   ผูยื่นขอเสนอ ตองจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนกอตั้งมาแลวไมนอยกวา 3 ปข้ึน
ไป นับจนถึงวันท่ียื่นขอเสนอ และมีทุนจดทะเบียนมูลคาไมนอยกวา ๒ ลานบาท (สองลาน
บาท) ชําระเต็มมูลคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชยออกใหหรือรับรองใหไมเกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันท่ียื่นขอเสนอ 

๔.๖  ผูยื่นขอเสนอสามารถยื่นขอเสนอไดในแบบรายเดียว หรือแบบรวมคา (Consortium) ก็ได 
ในกรณีท่ียื่นขอเสนอแบบผูรวมคา ใหผูยื่นขอเสนอหลัก (Leading Firm) ในโครงการนี้
ตองแสดงหลักฐานขอตกลงรวมงานระหวางผูรวมงานทุกราย ซ่ึงตองระบุ 

  ๔.๖.๑  รายชื่อกลุมบริษัทท่ียื่นเสนอในนามผูรวมงาน 
  ๔.๖.๒  วัตถุประสงคของการรวมงานและขอบเขตความรับผิดชอบ 

๔.๖.๓  หนังสือรับรองภาระผูกผันและการรับผิดชอบรวมกันภายในสัญญาวาจางในการ      
ดําเนินการจนแลวเสร็จสมบูรณ ท้ังนี้ บริษัทท่ีอยูในกลุมตองไมยื่นขอเสนอรวมกับ
บริษัทอ่ืน 

๔.๗   ผูยื่นขอเสนอ ตองเปนผูท่ีเคยติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือระบบ
ท่ีเก่ียวของสําเร็จมาแลวในหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรม
ทางหลวงเชื่อถืออยางนอย ๑ สัญญา ภายในระยะเวลา ๕ ป นับจากวันท่ีงานแลวเสร็จ
จนถึงวันท่ียื่นซอง เสนอราคา วงเงินไมต่ํากวา 2 ลานบาทตอหนึ่งสัญญา ซ่ึงหนังสือรับรอง
ผลงานออกโดยหัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน หรือผูมีอํานาจปฏิบัติหนาท่ีแทน
โดยถูกตองตามกฎหมาย 

๔.๘   ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการสนับสนุนทางดานเทคนิคและอะไหลจากเจาของผลิตภัณฑ 
หรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย ตามรายการอุปกรณหลักในภาคผนวก ก. 
อยางนอยดังนี้ ไดแกเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับศูนยขอมูลหลัก, อุปกรณ Load 
Balance, SAN Storage เปนอยางนอย(โดยมีเอกสารรับรอง) 
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๕. ขอบเขตความตองการ เง่ือนไขท่ัวไป และรายละเอียดทางเทคนิค 
๕.๑  ขอบเขตความตองการของโครงการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ

อุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการ
บริหารจัดการมีรายละเอียดดังนี้ 
๕.๑.๑ บํารุงรักษา ซอมแซม จัดหาทดแทน อุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร ตาม

รายละเอียดในภาคผนวก ก. 
๕.๑.๒ บํารุงรักษา และทดสอบ ระบบคอมพิวเตอรสํารองของระบบงานหลักและ

ฐานขอมูล ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข. 
๕.๑.๓  บํารุงรักษาระบบงานหลักและฐานขอมูลท่ีเก่ียวของในศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 

และแกไขปญหาเม่ือเกิดเหตุในศูนยคอมพิวเตอรหลัก ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค.  

๕.๑.๔  ผูรับจางตองรายงานการรับแจงปญหาและการดําเนินการแกไขปญหาท่ีรับแจง
ดังกลาวสําหรับกรณีการทํา Corrective Maintenance (CM) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ชนิดอุปกรณ  หมายเลขอุปกรณ (Serial Number)  วันเวลาท่ีไดรับแจง  
วันเวลาท่ีถึงสํานักงานท่ีอุปกรณชํารุด  วันเวลาท่ีแกไขแลวเสร็จ  สาเหตุท่ีทําให
เกิดปญหาหรือเสีย  รายละเอียดการแกไข  ชื่อเจาหนาท่ีผูแจงและผูรับแจง 
รวมท้ังเจาหนาท่ีผูดําเนินการแกไข พรอมท้ังลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบ
ภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทนสรุปผลเปนรายเดือน สงใหกรมทางหลวงทราบ 

๕.๑.๕  บํารุงรักษาอุปกรณเชิงปองกัน (Preventive Maintenance : PM) 
 ๕.๑.๕.๑ ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีผูชํานาญ เขาบํารุงรักษาอุปกรณเชิงปองกัน 

(Preventive Maintenance) อุปกรณตามภาคผนวก ก จํานวน ๓ 
ครั้ง โดยระยะเวลาแตละครั้งไมเกิน ๓ เดือน โดยไมสงผลกระทบตอ
การทํางานของเจาหนาท่ีและระบบงานของกรมทางหลวง 

 ๕.๑.๕.๒ ผูรับจางจะตองมีบันทึกและรายงานผลการทํา PM ทุกครั้งหลัง
ดําเนินการเสร็จ ของทุกอุปกรณในโครงการ และสรุปผลเปนรายครั้ง สง
ใหกรมทางหลวงทราบ 

๕.๑.๖ จัดทําแผนดําเนินการโครงการฯ (การปฏิบัติงานและการทดสอบ) การโยกยาย
ระบบ DR Site ทุก ๕ เดือน พรอมฝกอบรมเจาหนาท่ีกรมทางหลวง (On the job 
training) จํานวน 1 ครั้ง กอนสิ้นสุดสัญญา และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
(Procedure Manual : PM) โดยผูรับจางตองสงแผนดําเนินการโครงการฯ และ
คูมือการปฏิบัติงาน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

5.1.๗  ผูรับจางตองจัดหาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงระหวางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ(HQ) กับศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (DR Site) ขนาดวงจรแบบ leased 
line ไมนอยกวา 4 Mbps จํานวน ๒ วงจร โดยผูรับจางตองรายงานสถานะ
เครือข ายทุกเดือนเปนลายลักษณ อักษรใหแกผู ว าจาง และรวบรวมส ง
คณะกรรมการตรวจรับตามงวดงาน 

5.1.๘  ผูรับจางตองสงรายงานการ Replicate data ระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักและ
ศูนยคอมพิวเตอรสํารองในแตละวัน ใหคณะกรรมการตรวจรับในแตละงวดงาน
ของการตรวจรับ 
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๕.๑.๙  ผูรับจางตองสงรายงานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกิจกรรมท่ีดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลและตรวจสอบการทํางานของระบบฯ โดยระบุงานท่ี
ทํา และลงชื่อการปฏิบัติงานในแตละวัน (๓๐ วันตอครั้ง) และตองสงรายละเอียด
ดังกลาว ภายใน ๗ วันทําการ หลังการทดสอบการโยกยายระบบ DR Site  ตาม
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

          ๕.๑.๙.๑  จัดเตรียมและตรวจสอบการทํางานและความพรอมของเครื่องแมขาย 
                       ระบบงาน EMS และ ACC ท้ังหมดในสวน Data Center (DC) 
          ๕.๑.๙.๒  จัดเตรียมและตรวจสอบการทํางานและความพรอมของเครื่องแมขาย 
                       ระบบงาน EMS และ ACC ท้ังหมดในสวน Disaster Recovery Site  
                       (DR-Site) 
          ๕.๑.๙.๓   ตรวจสอบการทํางานและความถูกตองของฐานขอมูลในสวนของ Data 
                       Center (DC) 
          ๕.๑.๙.๔  ตรวจสอบการทํางานและความถูกตองของฐานขอมูลในสวนของ 
                       Disaster Recovery Site (DR-Site) 
          ๕.๑.๙.๕  ตรวจสอบความพรอมของระบบเครือขายท้ังในสวน DC - DR และ 
                       เครือขายสวนภูมิภาค 
          ๕.๑.๙.๖  ตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมระบบ EMS และ ACC 
          ๕.๑.๙.๗  การยายระบบจาก DC ไป DR และจาก DR ไป DC 
        - ทดสอบโอนยายระบบจาก DC  ไป DR Site 
        - ทดสอบการทํางานจากหนวยงานไปใชงานท่ี DR Site 
        - ตรวจสอบขอมูล Replicate ท้ัง DC และ DR Site กอนทําการยาย 
       ระบบกลับ 
        - โอนยายระบบจาก DR Site กลับมาใชงานท่ี DC ดังเดิม 
        - ทดสอบการใชงานจากหนวยงานไปใชงานท่ี DC 
        - ตรวจสอบการทํางานของระบบเชน Replication , HA , Backup 
        - จัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบยายระบบ DR Site             
 
5.1.๑๐  เม่ือสิ้นสุดสัญญาผูรับจางตองสงคูมือการปฏิบัติงานฉบับลาสุดพรอมรายงานการ 
            ทํา PM และ CM ตลอดอายุสัญญา โดยบันทึกใน Flash drive และเอกสาร สง 
            มอบใหกรมทางหลวง จํานวน ๗ ชุด 

 

๕.๒  เง่ือนไขท่ัวไป 
๕.๒.๑ ผูยื่นขอเสนอ จะตองบํารุงรักษาโดยดูแลอุปกรณในโครงการใหสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๒.๒ ตองปรับปรุง Network Diagram การเชื่อมโยงเครือขาย ตามโครงการ ฯ ฉบับ

สมบูรณ โดยแสดงรายละเอียดอุปกรณ จุดติดตั้ง ชื่อผูใหบริการเครือขาย ขนาด
วงจร และหมายเลข IP Address หากอุปกรณในโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรมฯ แลวหรือตามท่ีกรมฯ รองขอ 



 
๕ 

๕.๒.๓  เพ่ือใหขอมูลจราจรมีความถูกตอง และนํามาใชประโยชนไดจริง ผูรับจางตองตั้ง
นาฬิกาของอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีอยูในโครงการฯ ใหตรงกับเวลา
อางอิงสากล 

๕.๒.๔ ผูยื่นขอเสนอ จะตองทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเง่ือนไขเฉพาะ ตอ
ขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เปนรายขอทุกขอของเอกสาร
โครงการฯ โดยใชตัวอยางแบบฟอรมการเปรียบเทียบตามตารางท่ี ๑.๑  ในการ
เปรียบเทียบรายการดังกลาว หากมีกรณีท่ีตองมีการอางอิงขอความหรือเอกสาร
ในสวนอ่ืนท่ีจัดทําเสนอมา ผูยื่นขอเสนอตองระบุใหเห็นอยางชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบไดโดยงายไวในเอกสารเปรียบเทียบดวยวา สิ่งท่ีตองการอางอิงถึงนั้น 
อยูในสวนใดตําแหนงใดของเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจัดทําเสนอมา สําหรับเอกสารท่ีอางอิง
ถึงใหหมายเหตุ หรือขีดเสนใต หรือระบายสี พรอมเขียนหัวขอกํากับไว เพ่ือให
สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบไดงายและตรงกันดวย เอกสารทุกฉบับ
ตองลงรายมือชื่อผูมีอํานาจ หรือผูไดรับมอบอํานาจกระทําการแทนกํากับลงนาม 
ตนฉบับ ท่ี เหลือ ใชสํ า เนาได  หากผู ยื่ นขอ เสนอไม ดํ า เนินการตามขอนี้ 
คณะกรรมการประกวดราคาขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอ 

ตารางท่ี ๑.๑  ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอกําหนดและรายละเอียดขอเสนอโครงการฯ 

อางถึงขอ 
ขอกําหนด/อุปกรณท่ี

ตองการ 
ขอกําหนด/อุปกรณท่ี

นําเสนอ 
เอกสารอางอิง 

ระบุหัวขอใหตรง
กับหัวขอท่ีระบุใน
ขอ … 

ใหคัดลอกคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีกรมทางหลวง
กําหนดมากรอกในชองนี้ 

ใหระบุคุณลักษณะเฉพาะท่ี
บริษัทฯ เสนอ 

ระบุหมายเลขหนาของ
เอกสารอางอิงของบริษัทฯ 

๕.๒.๕ ผูยื่นขอเสนอ ตองสงแคตตาล็อคและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทุก
รายการ เพ่ือประกอบการพิจารณาสําหรับเอกสารท่ียื่นมาหากเปนสําเนารูปถาย 
จะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หาก
คณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อค ผูยื่น
ขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบภายใน ๓ 
วัน 

๕.๒.๖  ผูรับจางจะตองบํารุงรักษาใหระบบมีประสิทธิภาพดีดังเดิม  

๕.๓  รายละเอียดทางเทคนิค 
๕.๓.๑ รายละเอียดทางดานเทคนิคและข้ันตอน วิธีการบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรและ

ซอฟตแวร ซ่ึงแสดง ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก. 
๕.๓.๒ เอกสารทางเทคนิค 
 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทําขอเสนอเปนเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิคเปน

ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 
๕.๓.๒.๑  เอกสารแสดงรายละเอียดจํานวนอุปกรณคอมพิวเตอรท้ัง ฮารดแวร, 

ซอฟตแวร และ Tools ท่ีจะบํารุงรักษาเพ่ือเปนแนวทางในการ
พิจารณา 

๕.๓.๒.๒  ขอเสนอในระยะเวลารับประกัน 



 
๖ 

๕.๓.๒.๓  ตารางการยอมรับขอกําหนดดานพาณิชย ขอกําหนดทางดานเทคนิค
และขอกําหนดอ่ืนๆ (Compliance Statement) 

๕.๓.๓  ผูยื่นขอเสนอจะตองบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดตามท่ีระบุไวใน
ขอกําหนดดานเทคนิค  ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและ
ซอฟตแวรโดยจะตองดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณในโครงการฯ ท้ัง ฮารดแวร
และซอฟตแวร ตามท่ีระบุไวอยางครบถวน 

๕.๓.๔  ผูยื่นขอเสนอตองแสดงเอกสารรายละเอียดของผังโครงสรางการจัดการองคกร 
(Organization Chart) พรอมประวัติทีมงาน ประกอบดวย รายชื่อ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน โดยตองรับรองเอกสารสําเนาถูกตองดวย
ลายมือชื่อของตนเองทุกฉบับของทีมงานท่ีไดเขาดําเนินการในโครงการนี้
ประกอบดวยทีมงานหลักอยางนอย ดังตอไปนี้ 
๕.๓.๔.๑  ผูเชี่ยวชาญดานระบบเครื่องแมขาย วุฒิปริญญาโทมีประสบการณใน 
            ตําแหนงงาน ๕-1๐ ป  จํานวน 2 คน 

๕.๓.๔.2  ผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขาย วุฒิปริญญาโทมีประสบการณใน
ตําแหนงงาน ๕-1๐ ป  จํานวน 1 คน 

๕.๓.๔.3  ผูเชี่ยวชาญดานระบบฐานขอมูล วุฒิปริญญาโทมีประสบการณใน 
            ตําแหนงงาน ๕-1๐ ป  จํานวน 2 คน 
๕.๓.๔.4 นักตรวจสอบระบบ วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ ในตําแหนงงาน   

๕-10 ป จํานวน ๑ คน 
5.3.4.5 วิศวกรระบบและวิศวกรระบบเครือขาย วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ 
            ในตําแหนง 5-10 ป จํานวน 4 คน 

 
5.๓.5   ผูรับจางตองบํารุงรักษาอุปกรณในโครงการท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร เปน

ระยะเวลา ๑๐ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
 

๖. หลักประกันการย่ืนขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกส 

ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการการเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน  ๒๗๖,๙๕๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนหก

พันเการอยหาสิบบาทถวน) 
 

๗. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

๗.๑ กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอหลักฐานเอกสารครบถวน
ถูกตอง และปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกรมทางหลวงกําหนดเทานั้น ท้ังนี้การพิจารณาของ
กรมทางหลวงถือเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะอุทธรณหรือฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ จากกรมทางหลวงไมไดท้ังสิ้น 

๗.๒ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมทางหลวงจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินค าประสิทธิภาพตอราคา (Price 
Performance) 



 
๗ 

๗.๓ ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมทางหลวงจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและ
น้ําหนักท่ีกําหนด ดังนี้ 
๗.๓.๑ ราคาท่ียื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๔๐ 
๗.๓.๒ คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดน้ําหนักเทากับ 
 รอยละ ๖๐ 
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมท้ังหมดเทากับรอยละ ๑๐๐  

๘.ระยะเวลาการบํารุงรักษา 
ระยะเวลาบํารุงรักษา ๑๐ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๙. การรับประกัน 

๙.๑  ขอกําหนดดานการรับประกันและการบํารุงรักษา 
๙.๒  ผูรับจางมีหนาท่ีบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีอยูเสมอ 
๙.๓  กรณีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายขัดของและกรมทางหลวงไดแจงใหผูรับจางไดทราบแลวผู 

รับจางจะตองดําเนินการดังนี้ 
๙.๓.๑  ตรวจสอบการขัดของของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ภายใน ๔ ชั่วโมง 
๙.๓.๒. หากไมสามารถซอมแซม แกไข ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใน ๘ ชั่วโมง

ติดตอกันจะตองหาเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันใหใชงานไปกอน 
๙.๓.๓  หลังจากดําเนินการแลวหากยังไมสามารถซอมแซมแกไขใหใชงานไดกรมทาง

หลวงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาผูรับจางรายอ่ืนเขาดําเนินการแทน โดยผูรับจาง
ตองเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินการท้ังหมด  

๙.๔  ขอกําหนดการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข 
        ผูรับจางตองบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนแทนนับตั้งแตวันท่ีสงมอบระบบ

คอมพิวเตอร  ในระยะเวลารับประกันโดยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
๙.๔.๑  หากระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเกิดความชํารุด บกพรอง หรือใชงานไมได

ท้ังหมด หรือเพียงบางสวน ผูรับจางตองวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาและจัดการ
ซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดดีดังเดิมภายใน ๔ ชั่วโมงนับจากเวลาท่ีไดรับ
แจงจากกรมทางหลวง  หากผูรับจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เวลาดังกลาว หรือผูรับจางดําเนินการซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดชั่วคราว
และเกิดปญหาเดิมซํ้า (ภายใน ๗วัน)  ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร 
ท่ีมีสมรรถนะเทียมกันหรือดีกวามาใหใชทดแทนและเวลาขัดของของระบบ
คอมพิวเตอรนั้นจะเริ่มนับจากเวลาท่ีผูรับจางไดรับแจงวาระบบคอมพิวเตอรนั้นไม
สามารถใชงานไดจนถึงเวลาท่ีสามารถใชระบบคอมพิวเตอรท่ีซอมแซมแลวเสร็จ
สมบูรณ (ไมเกิดปญหาเดิมซํ้าๆ) หรือเวลาท่ีผูรับจางนําเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณท่ีใชงานไดมาใหใชทดแทน  หากไมสามารถดําเนินการใหสามารถทํางาน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว ผูรับจางจะตองชําระคาปรับในอัตราชั่วโมงละ 
๑,๐๐๐.- บาท เศษของชั่วโมงใหคิดเปน ๑ชั่วโมง  และไมนับรวมเวลาท่ีเกิดจาก
ความไมพรอมหรือไมสะดวกของกรมทางหลวงหากผูรับจางไมปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังกลาวขางตนหรือใชเวลาแกไขนานเกินกวา ๘ ชั่วโมง  กรมทางหลวงมีสิทธิจาง
บุคคลภายนอกใหดําเนินการแทน  โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด 



 
๘ 

๙.๔.๒  ถาหากผูรับจางไมสามารถปฏิบัติตามท่ีระบุไวในขอ ๙.๔.๑ ได กรมทางหลวงขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดหาผูรับจางรายอ่ืนเขาดําเนินการแทน โดยผูรับจางตองเปนผู
ออกคาใชจายในการดําเนินการท้ังหมด 

๙.๔.๓  การเรียกเงินคาปรับหรือคาใชจายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน  หากผูรับจางไมสงเงิน คาปรับ
หรือชําระคาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน กรมทางหลวง มีสิทธิหักเงินคาปรับหรือ
คาใชจายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินประกันสัญญาหรือเรียกจากธนาคารผูคํ้าประกันได
ทันที 

9.๔.๔  ผูรับจางตองดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขรวมท้ังการเปลี่ยนอะไหล 

ท่ีเสียหายตามรายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเสนอใหอยูในสภาพท่ีใช

งานไดและรองรับการทํางานดานบริการของกรมทางหลวงไดอยางตอเนื่อง  

หากผูรับจางไมสามารถซอมแซมใหใชงานได ภายใน 60 วัน ผูรับจางตองจัดหา

อุปกรณใหมท่ีมีคุณสมบัติไมต่ํากวาเดิมมาทดแทน 

๙.๔.๕  ผูรับจางจะตองกําหนดชองทางในการติดตอเพ่ือรับแจงปญหาของระบบ เม่ือมี
เหตุขัดของไดตลอดเวลา 

๑๐.  การสนับสนุนของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงจะอํานวยความสะดวกใหกับผูรับจาง เพ่ือใหการดําเนินงานเรียบรอย และ                   

มีประสิทธิภาพดังนี้ 
๑๐.๑  ดําเนินการจัดหาสถานท่ีเพ่ือเปนสถานท่ีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโครงการ 
๑๐.๒  ดําเนินการจัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก และใหขอมูลเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร              

กรมทางหลวง 
๑๐.๓  อนุญาตใหผูรับจางสามารถใช และสามารถสงขอมูลผานระบบเครือขายสื่อสารของ                 

กรมทางหลวงตามความเหมาะสม 

๑1. วงเงินในการจัดจาง  
วงเงินในการจัดจาง ๕,๕๓๙,๐๐0.- บาท  (หาลานหาแสนสามหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
 

๑2. เง่ือนไขการจายเงินคาจาง 
 ผูรับจางจะตองสงมอบงานเปนงวดรายเดือน และกรมทางหลวงจะจายคาจางเปนรายเดือน 

จํานวน ๑๐ งวด ใหแกผูรับจาง เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย ท้ังนี้
การคํานวณคาจางในแตละเดือนจะคิดจากจํานวนเงินท้ังสัญญาหารดวยระยะเวลาตามสัญญา โดยมีเง่ือนไข
เพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 
                 งวดท่ี ๒  กรมทางหลวงจะจายเงินคาจาง ก็ตอเม่ือผูรับจางไดสงมอบงานครบถวน ตาม
รายละเอียดในขอ ๕.๑.๖ ภายในระยะเวลา ๖0 วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจาง และคณะกรรมการตรวจ
การจางเห็นชอบเปนท่ีเรียบรอยแลว จํานวน ๗ ชุด (โดยแยกเปนแผนดําเนินการโครงการฯ และคูมือการ
ปฏิบัติงาน ออกจากกัน)  

งวดท่ี ๓  กรมทางหลวงจะจายเงินคาจาง ก็ตอเม่ือผูรับจางไดรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(Preventive Maintenance : PM) ตามขอ ๕.๑.๕ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจาง และ
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบเปนท่ีเรยีบรอยแลว 

 
 



 
๙ 

งวดท่ี ๕  กรมทางหลวงจะจายเงินคาจาง ก็ตอเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติตามแผนการทดสอบการ
โยกยายระบบ DR Site พรอมสงรายงานผลการทดสอบการโยกยายระบบ DR Site ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัด
จากวันเริ่มสัญญาจาง และคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบเปนท่ีเรียบรอยแลว 

งวดท่ี ๖ กรมทางหลวงจะจายเงินคาจาง ก็ตอเม่ือผูรับจางไดรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(Preventive Maintenance : PM) ตามขอ ๕.๑.๕ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจาง และ
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบเปนท่ีเรยีบรอยแลว 

งวดท่ี ๙ กรมทางหลวงจะจายเงินคาจาง ก็ตอเม่ือผูรับจางไดรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(Preventive Maintenance : PM) ตามขอ ๕.๑.๕ ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจาง และ
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบเปนท่ีเรยีบรอยแลว 

งวดท่ี ๑๐ กรมทางหลวงจะจายเงินคาจาง ก็ตอเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติตามแผนการทดสอบการ
โยกยายระบบ DR Site ตามขอ ๕.๑.๖ พรอมสงรายงานผลการทดสอบการโยกยายระบบ DR Site ภายใน 
๓๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญาจาง และคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบเปนท่ีเรียบรอยแลว พรอมสง
รายงานดังนี้  

- การทํา Preventive Maintenance (PM) ตลอดอายุสัญญา 
- การทํา Corrective Maintenance  (CM) ตลอดอายุสัญญา 
- คูมือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ฉบับลาสุด 
มอบใหกรมทางหลวง โดยบันทึกลงในสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Flash drive) และ 

เอกสาร จํานวน ๗ ชุด 
             

๑3. อัตราคาปรับ 
๑3.๑   คาปรับการสงมอบงานลาชา   
                 เม่ือผูรับจางสงงานไมทันกําหนดตามสัญญา จะตองเสียคาปรับรายวัน ในอัตรารอย  

ละ 0.10 ของคางานตามสัญญาจนถึงวันท่ีผูรับจางดําเนินงานสงมอบใหแกกรมทาง
หลวงถูกตองครบถวนตามสัญญา แตไมต่ํากวา 100 บาท 

13.2   คาปรับในระหวางการดําเนินงานตามสัญญาและระยะเวลารับประกัน คิดคาปรับตาม 
ขอ 12 

13.3   หากผูรับจางไมเขาทําการซอมแซมแกไข ผูวาจางมีสิทธิจางบุคคลภายนอกทําการ
ซอมแซม แกไข โดยคาจางในการจางบุคคลภายนอก ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจาย
แทนผูวาจางท้ังสิ้น 

๑4. ความรับผิด 
14.1    ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดตอความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน

ของผูยื่นขอเสนอและลูกจางของผูยื่นขอเสนอ โดยความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทํา

ดังกลาว ผูยื่นขอเสนอตองซอมแซมหรือจัดหาใหใหม และรับผิดชอบคาใชจายเอง 

14.2 ผูยื่นขอเสนอและลูกจางของผูยื่นขอเสนอตองรักษาความลับของระบบคอมพิวเตอรและ

ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลฯ ของกรมทางหลวง หากจงใจหรือประมาท

เลินเลอ อันกอใหเกิดความเสียหายตอกรมทางหลวง ถือเปนความรับผิดชอบของผูยื่น

ขอเสนอ 



 
๑๐ 

14.3 กรณีตองมีการลงนามรับรองในการรักษาความลับของขอมูลของกรมทางหลวงในระบบ

สารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลฯ ท่ีดูแล ผูยื่นขอเสนอและลูกจางของผูยื่นขอเสนอตอง

ลงนามรับรองดวย 

14.4  กรณีท่ีกรมทางหลวงเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปไดหรือทํางานลวงเลย
เกินกวา 15 วัน กรมทางหลวง สงวนสิทธิ์ในการเลิกสัญญาเสียเม่ือใดก็ไดโดยผูรับจาง
ตองชดใชคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการดําเนินงานไมแลวเสร็จตามสัญญา และจะ
เรียกรองใดๆ ตอกรมทางหลวงไมไดท้ังสิ้น 

๑๕. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมทางหลวง 

๑๖. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผย
ตัวไดท่ี 

๑๖.๑  สถานท่ี  : เลขท่ี ๒/๔๘๖ ชั้น ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมทางหลวง 
 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

๑๖.๒ โทรศัพท : ๐๒-๓๕๔-๖๖๖๘ - ๗๖ ตอ ๒๖๗๐๒ 
๑๖.๓   โทรสาร  : ๐๒-๓๕๔-๖๕๐๗   

 ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับขอบเขตของ
งานนี้เปนลายลักษณอักษรโดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง “คณะกรรมการราง
รายการขอกําหนด(TOR) และรางเอกสารประกวดราคาจาง โครงการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหาร
จัดการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิทชั้น ๓ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขต
ราชเทวี จงัหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุชื่อท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

 
 
 

 
 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

 
1. Configuration ระบบแสดงไดดังนี้ 

 
 

2. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีจะบํารุงรักษา 
 

ลําดับ รายการอุปกรณ จํานวน หนวยนับ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับศูนยขอมูลหลัก ยี่หอ Sun รุน SPARC 

T5-2 
3 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการ ยี่หอ SUN รุน Server 
X4-2 

1 เครื่อง 

3. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Domain Name Server ยี่หอ HP รุน 
DL360p Gen8 

1 เครื่อง 

4. อุปกรณ Global Traffic Management (Load Balance) ยี่หอ A10 รุน 

Thunder 1030S 

2 ชุด 

5. อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก SAN Storage ขนาด 12 TB ยี่หอ 
HITACHI รุน HUS110 

2 ชุด 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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6. อุปกรณ Ethernet Switch L3 ยี่หอ HP รุน 5120-24G EI 3 ชุด 

7. Rack 42U ขนาด 60*110 cm พรอม KVM 1 ชุด 

๘. ซอฟตแวร Application Server Software (Smart Application 
Server Software) 

6 ชุด 

๙. ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลประกอบดวย ยี่หอ Oracle รุน 11g SE    2 ชุด 

1๐. ซอฟทแวรสําหรับ Replicate เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 1 ชุด 
1๑. ซอฟทแวรสําหรับการทํา Cluster เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 1 ชุด 

 

๒.๑        เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับศูนยขอมูลหลัก จํานวน 3 เครื่อง 

ย่ีหอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดตั้ง 

ยี่หอ Oracle SUN รุน SPARC T5-2 Server 2 เครื่อง ติดตั้งท่ีศูนยสารสนเทศ ชั้น 2 กรมทางหลวง ถนนศรี

อยุธยา  

ยี่หอ Oracle SUN รุน SPARC T5-2 Server 1 เครื่อง ติดตั้งท่ีศูนยสื่อสารและเครื่องกล ชั้น 2 กรมทาง

หลวง ถนนแจงวัฒนะ 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ CPU เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Memory เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Network Connectivity เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Power Supply เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port เครื่องแมขาย วาอยูในสภาพดี

และพรอมใชงานหรือไม 

- ตรวจสอบ System Software และ System Log เครื่องแมขาย วามีความผิดปกติหรือไม 

หากผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา 

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง  

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

 
 

                       

 
ภาคผนวก ก. - หนา 3 

 

ผู รับจ างตองรายงานการตรวจเช็ค อุปกรณ  สํ าหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดตั้ง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของ

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

๒.๒       เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการ จํานวน 1 เครื่อง 

ย่ีหอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดตั้ง 

ยี่หอ Oracle SUN รุน X4-2 1 เครื่อง ติดตั้งท่ีศูนยสารสนเทศ ชั้น 2 กรมทางหลวง ถนน

พระราม6 

 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ CPU เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Memory เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Network Connectivity เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Power Supply เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port เครื่องแมขาย วาอยูใน

สภาพดีและพรอมใชงานหรือไม 

- ตรวจสอบ System Software และ System Log เครื่องแมขาย วามีความผิดปกติ

หรือไม หากผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบพ้ืนท่ีหนวยความจุของ Hard Disk  

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

 
 

                       

 
ภาคผนวก ก. - หนา 4 

ผู รับจ างตองรายงานการตรวจเช็ค อุปกรณ  สํ าหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดตั้ง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของ

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

๒.๓    เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Domain Name Server จํานวน 1 เครื่อง 

ย่ีหอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดตั้ง 

ยี่หอ HP รุน DL360p gen 8 1 เครื่อง ติดตั้งท่ีศูนยสื่อสารและเครื่องกล ชั้น 2 กรมทาง

หลวง ถนนแจงวัฒนะ 

 
ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 

-   ตรวจสอบสถานะการทํางานของ CPU เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Memory เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Network Connectivity เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Power Supply เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน เครื่องแมขาย 

- ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port เครื่องแมขาย วาอยูใน

สภาพดีและพรอมใชงานหรือไม 

- ตรวจสอบ System Software และ System Log เครื่องแมขาย วามีความผิดปกติ

หรือไม หากผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบพ้ืนท่ีหนวยความจุของ Hard Disk  

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 

-    ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

 
 

                       

 
ภาคผนวก ก. - หนา 5 

Number) วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดตั้ง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของ

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

๒.๔ อุปกรณ Global Traffic Management (Load Balance) จํานวน 2 ชุด แตละเครื่องมี 

 คุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

ย่ีหอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดตั้ง 

ยี่หอ A10 รุน Thunder 1030S 1 เครื่อง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ถนน 

พระรามหก 

ยี่หอ A10 รุน Thunder 1030S 1 เครื่อง สานักเครื่องจักรกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถนน 

แจงวัฒนะ 

 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานการณทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 

- ตรวจสอบสถานการณทํางานของ CPU อุปกรณ 

- ตรวจสอบสถานการณทํางานของ Memory อุปกรณ 

- ตรวจสอบสถานการณทํางานของ Network Connectivity อุปกรณ 

- ตรวจสอบสถานการณทํางานของ Power Supply อุปกรณ 

- ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานการณทํางาน อุปกรณ 

- ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ วาอยูในสภาพดีและพรอมใชงานหรือไม 

- ตรวจสอบ System Software และ System Log วามีความผิดปกติหรือไม หาก

ผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 

- ผู รับจ างตองรายงานการตรวจเช็ค อุปกรณ  สํ าหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

 
 

                       

 
ภาคผนวก ก. - หนา 6 

Number) วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดตั้ง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของ

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

2.5  อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก SAN Storage ขนาด 12 TB จํานวน 2 ชุด แตละชุดมีคุณสมบัติ 
 อยางนอยดังตอไปนี้ 

ย่ีหอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดตั้ง 

ยี่หอ Hitachi รุน HUS110 1 เครื่อง ติดตั้งท่ีศูนยสารสนเทศ ชั้น 2 กรมทางหลวง ถนนศรี

อยุธยา 

ยี่หอ Hitachi รุน HUS110 1 เครื่อง ติดตั้งท่ีศูนยสื่อสารและเครื่องกล ชั้น 2 กรมทาง

หลวง ถนนแจงวัฒนะ 

 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Controller และ Cache Memory อุปกรณ  

- ตรงจสอบ Raid ของอุปกรณวาปกติหรือไม 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Network Connectivity ของอุปกรณ 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Power Supply อุปกรณ 

- ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน อุปกรณ 

- ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port วาอยูในสภาพดีและพรอม

ใชงานหรือไม 

- ตรวจสอบ System Software และ System Log วามีความผิดปกติหรือไม หาก

ผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบพ้ืนท่ีหนวยความจุของ Hard Disk  

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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- ผู รับจ างตองรายงานการตรวจเช็ค อุปกรณ  สํ าหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดตั้ง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของ

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

2.6  อุปกรณ Ethernet Switch L3 จํานวน 3 ชุด 

ย่ีหอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดตั้ง 

ยี่หอ HP รุน 5120-24G EI 1 เครื่อง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ถนน 

พระรามหก 

ยี่หอ HP รุน 5120-24G EI 1 เครื่อง สํานักเครื่องจักรกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถนน 

แจงวัฒนะ 

ยี่หอ HP รุน 5120-24G EI 1 เครื่อง สํานักเครื่องจักรกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถนน 

แจงวัฒนะ 

 
ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานการณทํางานของอุปกรณดังตอไปนี้ 

- ตรวจสอบสถานการณทํางานของ Network Connectivity ของอุปกรณ 

- ตรวจสอบสถานการณทํางานของ Power Supply อุปกรณ 

- ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานการณทํางาน อุปกรณ 

- ตรวจสอบ I/O Port ตางๆบนอุปกรณ เชน Network Port วาอยูในสภาพดีและพรอม

ใชงานหรือไม 

- ตรวจสอบ System Software และ System Log วามีความผิดปกติหรือไม หาก

ผิดปกติใหทําการแกไข 

- ตรวจสอบ Error Report หากพบวาผิดปกติใหทําการแกไข 

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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ผู รับจ างตองรายงานการตรวจเช็ค อุปกรณ  สํ าหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดตั้ง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อของ

เจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

2.7 Rack 42U ขนาด 80*110 cm พรอม KVM 1 ชุด  

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปนี ้

- ตรวจสอบการทํางานของพัดลมในตู Rack วาทํางานปกติหรือไม 

- ตรวจสอบรางปลั๊กไฟในตู Rack วาทํางานปกติหรือไม 

- ตรวจสอบการทํางานของ KVM Switch พรอมจอภาพ LCD วาทํางานปกติหรือไม 

- ตรวจสอบแปนพิมพและเมาสท่ีใชรวมกับ KVM Switch วาปกติหรือไม 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณทุกครั้ง 

- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ  สําหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดย

แยกเปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดท่ีติดตั้ง) พรอมท้ังลงลายมือชื่อ

ของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทาง

หลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

๒.๘   ซอฟตแวร Application Server Software จํานวน 6 ชุด 

- ตรวจสอบ Application Service 

- ตรวจสอบ Error Log หากพบวาไมปกติใหทําการแกไข 

- ทําการ Backup File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา 

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง  

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็ค สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการ

บํารุงรักษา พรอมท้ังลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ 

หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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๒.๙        ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล Oracle รุน 11g SE  จํานวน 2 ชุด 

Database Management System  

- ตรวจสอบสถานะ Database Instance (ตองเปดและใชงานได) 

- สถานะ Database (ระบบฐานขอมูลพรอมเปดใหใชงานไดปกติ) 

- การใชงานระบบฐานขอมูล (พรอม Connect ระบบฐานขอมูลได) 

- ทําการ Backup File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา 

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง  

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็ค สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการ

บํารุงรักษา พรอมท้ังลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ 

หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

2.1๐    ซอฟตแวรสําหรับ Replicate เครื่องคอมพิวเตอรแมขายบริการระบบงาน จํานวน 1 ชดุ 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของซอฟตแวรสําหรับ Replicate (Service Status) 
- ทําการ Backup File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา  

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 

- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็ค สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการ

บํารุงรักษา พรอมท้ังลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ 

หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 
2.1๑ ซอฟทแวรสําหรับการทํา Cluster เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ชุด 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของซอฟตแวร Cluster (Service Status) 

- ทําการ Backup File หรือ Configuration  ทุกครั้งท่ีเขาดําเนินการบํารุงรักษา  

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเชี่ยวชาญ 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอยีดขอบเขตอปุกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็ค สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเวลาท่ีเขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการ

บํารุงรักษา พรอมท้ังลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบภายในสํานักงานนั้นๆ 

หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

------------------------------------------------------- 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

ภาคผนวก ข. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรสํารองของระบบงานหลัก 

  

 
ภาคผนวก ข. - 1 

ภาคผนวก ข. 
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรสํารองของระบบงานหลัก 

 
1. การโยกยายอุปกรณคอมพิวเตอรเดิม(หากมี) 

อุปกรณท่ีจําเปนตองโยกยายและเก่ียวของกับโครงการนี้ ใหเปนภาระ หนาท่ีและคาใชจายของ ผูรับ
จางในการโยกยายรวมถึงรับผิดชอบตอความเสียหายในการโยกยายนั้นดวยในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย
ข้ึน 

 
2. การคัดลอกระบบงานหลัก 

1) ตรวจสอบระบบงานหลักท่ียายมาเปนระบบคอมพิวเตอรสํารองของระบบงานหลักใหมีขอมูล 
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณตามขอ 3. 
 

3. การ Replicate Data และ การ Update Data ระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง 
1) ตรวจสอบกระบวนการในการ Replicate Data ระหวาง 2 Site (จากศูนยคอมพิวเตอรหลักไป

ยังศูนยคอมพิวเตอรสํารอง) 
2) ตรวจสอบความถูกตองในการ Update Data ของระหวางท้ัง 2 Site ดังนี้ 
 

ระบบ ขอมูล ระยะเวลา 
ระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกล 

ระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลใน ภาคผนวก ค. 
ขอท่ี 1.1) 
ขอยอยท่ี 1.1)1ถึง 1.)8 

Update ทุก 2 ชั่วโมง 

ระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนใน 
ภาคผนวก ค. ขอท่ี 1.2) 
ขอยอยท่ี 1.2)1ถึง1.2)5 

Update ทุก 2 ชั่วโมง 

ระบบขอมูลสารสนเทศ
เครื่องจักรกลสําหรับ
ผูบริหาร 

ระบบขอมูลสารสนเทศ
เครื่องจักรกลสําหรับผูบริหาร
ภาคผนวก ค. ขอท่ี 1.3) 

Update ทุก 2 ชั่วโมง 

 
 

3) ระยะเวลาท่ีกําหนดเปนแนวทางท่ี กรมทางหลวง กําหนดไว ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม 

4) ตรวจสอบการ Replicate Data และการ Update Data  
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5) การ Replicate Data และการ Update Data ในแตละวัน ดําเนินการโดยเจาหนาท่ีของ กรม
ทางหลวง 

6) ผูรับจางตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท้ังหมดใน 2 Site ใหตรงกันโดยเจาหนาท่ีของ 
กรมทางหลวง รวมกับผูรับจาง ในกรณีท่ีขอมูลไมตรงกันผูรับจางตองดําเนินการและแกไขให
ขอมูลท้ัง 2 Site ตรงกัน 

7) จัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบการยายระบบ DR Site 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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            ภาคผนวก ค. 
การบํารุงรักษาระบบงานหลักและขอมูลท่ีเกี่ยวของเขาดําเนินการในศูนยคอมพิวเตอรสํารองเม่ือ

เกิดเหตุในศูนยคอมพิวเตอรหลัก 
 
1) ผูรับจางตองบํารุงรักษาระบบงานและขอมูลของระบบงานหลักเขาดําเนินการในศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ให

สามารถใชงานแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักไดในกรณีเกิดเหตุขัดของเม่ือศูนยคอมพิวเตอรหลักไมสามารถใช
งานไดประกอบดวยระบบดังตอไปนี ้
1.1) ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลท้ังหมด ๑๐ ระบบไดแก 

1.1)1. ระบบทะเบียนเครื่องจักรกล 
1.1)2. ระบบบริหารการเชาเครื่องจักรกล 
1.1)3. ระบบการบํารุงรักษาและบริการหลอลื่น 
1.1)4. ระบบการซอมบํารุง  
1.1)5. ระบบการซอมปรับปรุงสภาพ  
1.1)6. ระบบจัดซ้ือจัดจาง  
1.1)7. ระบบควบคุมพัสดุ  
1.1)8. ระบบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
1.1)9. ระบบจัดซ้ือเครื่องจักรกลและครุภัณฑสํานักงาน 
1.1)10. ระบบจําหนายเครื่องจักรกล 

1.2) ระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ท้ังหมด 5 ระบบ ไดแก  
1.2)1. ระบบงบประมาณ  
1.2)2. ระบบรายไดและนําสงเงิน  
1.2)3. ระบบเบิกจายเงิน  
1.2)4. ระบบสินทรพัย  
1.2)5. ระบบบัญชีแยกประเภท  

1.3) ระบบขอมูลสารสนเทศเครื่องจักรกลสําหรับผูบริหาร 
1.4) ระบบสนับสนุน ท้ังหมด 3 ระบบ ไดแก 

   ๑.๔)๑. ระบบจัดการหนวยงานและผูใชงาน 
   ๑.๔)๒. ระบบจัดการสิทธิ์การใชงาน 
   ๑.๔)๓. โปรแกรมตรวจสอบเวอรชั่นซอฟตแวรและระบบติดตั้งซอฟตแวรอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง. แบบแจงประวัติการทํางานรายบุคคล 

ประกอบการประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบ

สารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 
กรมทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ชื่อ – สกุล : ....................................................................................................................................................... 

ตําแหนง : .......................................................................................................................................................... 

หนาท่ีความรับผิดชอบในโครงการนี้ : ............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………. 

ประวัติการศึกษา 

วุฒิ / ปริญญา สาขา ปท่ีจบการศึกษา สถาบัน 

    

    

ประสบการณทํางาน 

ปพ.ศ. หนวยงาน ตําแหนง ลักษณะงาน และ โครงการ 

    

    

 

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

……………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………. 
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2) ระยะเวลาท่ีสามารถใหบริการทางธุรกิจไดอยางตอเนื่อง   
ระบบงานตางๆ ในศูนยคอมพิวเตอรสํารองจะตองสามารถทํางานแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักและใชไดอยาง
ถูกตองสมบูรณตามเวลาท่ีกําหนดการเริ่มทํางาน ของระบบงานตางๆ ในศูนยคอมพิวเตอรสํารองเม่ือเกิดเหตุ
ในศูนยคอมพิวเตอรหลักใหดําเนินการ ดังนี้ 
 

ระบบ ระยะเวลาท่ีศูนยคอมพิวเตอรสํารองสามารถ
ทํางานแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักกรณีศูนย

คอมพิวเตอรหลักไมสามารถใชงานได 

Module ท่ีทํางานตามหัวขอ 1) 

ระบบสารสนเทศ
บริหาร
เครื่องจักรกล 

เริ่มใหบริการเชาเครื่องจักรกลภายใน 4 ชั่วโมง 
 

ขอ 1.1) 2 

 พรอมใชงานท้ังหมดทุก Moduleภายใน 8 
ชั่วโมง 

ขอ 1.1) 1, ขอ 1.1) 3 ถึง ขอ 1.1) 
๑๐ 

ระบบบัญชีเงินทุน
หมุนเวียน 

เริ่มใหบริการจดัเก็บรายไดและนําสงเงินภายใน 4 
ชั่วโมง 
 

ขอ 1.2) 2 

 พรอมใชงานท้ังหมดทุก Moduleภายใน 8 
ชั่วโมง 

ขอ 1.2) 1, ขอ 1.2) 3 ถึง ขอ 1.2) 
5 

ระบบขอมูล
สารสนเทศ
เครื่องจักรกล
สําหรับผูบริหาร 
 

พรอมใชงานท้ังหมดทุก Moduleภายใน 24 
ชั่วโมง 

ขอ 1.3) 

 
หมายเหตุ 
ระยะเวลาการเริ่มใหบริการขางตน ไมนับรวมเวลาการทํางานอุปกรณของทาง กรมทางหลวง ท่ี
นอกเหนือจากโครงการนี้ ซ่ึงอาจทําใหเกินเวลาท่ีกําหนด โดยไมถือวาเปนความผิดของผูรับจางเชน อุปกรณ
เครือขาย เปนตนโดยบริการขางตนจะเปนการใหบริการแบบออนไลน ไมรวมงาน Batch ประจําวัน  
 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
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