
ร่าง รายการข้อก าหนด  
โครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ส าหรับระบบสารสนเทศบริหาร

เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ ส านักเครื่องกลและสือ่สาร กรมทางหลวง ได้มีการจัดท าโครงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย และอุปกรณ์ส าหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการ เพื่อให้ระบบต่าง ๆ สามารถรองรับการท างานทั้งส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งได้จัดจ้างจัดท าศูนย์ส ารองข้อมูล(DR Site)เพื่อความต่อเนื่อง
ในการด าเนินธุรกิจของระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี โดยโครงการฯ ดังกล่าว
ได้มีการเริ่มด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
ระยะการประกันผลงาน ๒ ปี โดยหมดระยะเวลาประกันผลงานตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

 เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ข้างต้นที่กล่าวมา สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพทางส านักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงจึ งมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย อุปกรณ์ส าหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อจัดจ้างผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารงานด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและ

บ ารุงรักษาซ่อมแซม จัดหาอุปกรณ์ทดแทน ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของ
ระบบสารสนเทศบรหิารเครือ่งจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก (HQ) และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (DR Site)  

๒.๒ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและ 
การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ  กรณีเกิดปัญหากับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (HQ) ที่ 
ติดตั้งอยู่ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ไม่สามารถให้บริการได้  ศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง (DR Site) ที่ ส านักเครื่องกลและสื่อสาร(แจ้งวัฒนะ) กรมทางหลวง
สามารถท างานทดแทนได้ 

๓. ค าจ ากัดความ 
๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ                             หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิเข้า

ยื่น ข้อเสนอ เพื่ อ รับจ้ างด า เนินการ
โครงการนี้ 

๓.๒ ผู้ว่าจ้าง     หมายถึง กรมทางหลวง 
๓.๓ ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามก าหนดไว้

ในข้อ ๔ และได้ลงนามในสัญญาให้เป็น
ผู้รับจ้างท างานกับผู้ว่าจ้าง 

๔. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาน ที่ประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ในครั้งนี ้
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๔.๒   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้าม
ติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบั
ผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๔.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๔.๔   ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๔.๕   ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๔.๖   ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔.๗   ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้ 

๔.๘   ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีข้ึน
ไป นับจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และมีทุนจดทะเบียนมลูค่าไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท (สองล้าน
บาท) ช าระเต็มมูลค่า โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ 

๔.๙  ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ในแบบรายเดียว หรือแบบร่วมค้า (Consortium) ก็ได้ 
ในกรณีที่ยื่นข้อเสนอแบบผู้ร่วมค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหลัก (Leading Firm) ในโครงการนี้
ต้องแสดงหลักฐานข้อตกลงร่วมงานระหว่างผู้ร่วมงานทุกราย ซึ่งต้องระบุ 

  ๔.๙.๑  รายช่ือกลุ่มบริษัทที่ยื่นเสนอในนามผู้ร่วมงาน 
  ๔.๙.๒  วัตถุประสงค์ของการร่วมงานและขอบเขตความรับผิดชอบ 

๔.๙.๓  หนังสือรับรองภาระผูกผันและการรับผิดชอบร่วมกันภายในสัญญาว่าจ้างในการ      
ด าเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัทที่อยู่ในกลุ่มต้องไม่ยื่นข้อเสนอร่วมกับ
บริษัทอื่น 

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นผู้ที่เคยติดต้ังหรอืบ ารงุรกัษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
ที่เกี่ยวข้องส าเร็จมาแล้วในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม
ทางหลวงเช่ือถืออย่างน้อย ๑ สัญญา ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จ
จนถึงวันที่ยื่นซอง เสนอราคา วงเงินไม่ต่ ากว่า 2 ล้านบาทต่อหนึ่งสัญญา ซึ่งหนังสือรับรอง
ผลงานออกโดยหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจปฏิบัติหน้าที่แทน
โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและอะไหล่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ตามรายการอุปกรณ์หลักในภาคผนวก ก. 
อย่างน้อยดังนี้ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับศูนย์ข้อมูลหลัก, อุปกรณ์ Load 
Balance, SAN Storage เป็นอย่างน้อย(โดยมีเอกสารรับรอง) 
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๕. ขอบเขตความต้องการ เง่ือนไขท่ัวไป และรายละเอียดทางเทคนิค 
๕.๑  ขอบเขตความต้องการของโครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

อุปกรณ์ส าหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการ
บริหารจัดการมีรายละเอียดดังน้ี 
๕.๑.๑ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาทดแทน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ตาม

รายละเอียดในภาคผนวก ก. 
๕.๑.๒ บ ารุงรักษา และทดสอบ ระบบคอมพิวเตอรส์ ารองของระบบงานหลักและ

ฐานข้อมูล ตามรายละเอียดในภาคผนวก ข. 
๕.๑.๓  บ ารุงรักษาระบบงานหลักและฐานข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องในศูนย์คอมพิวเตอรส์ ารอง 

และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุในศูนย์คอมพิวเตอรห์ลัก ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค.  

๕.๑.๔  ผู้รับจ้างต้องรายงานการรับแจ้งปัญหาและการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่รับแจ้ง
ดังกล่าวส าหรับกรณีการท า Corrective Maintenance (CM) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ ชนิดอุปกรณ์  หมายเลขอุปกรณ์ (Serial Number)  วันเวลาที่ได้รับแจ้ง  
วันเวลาที่ถึงส านักงานที่อุปกรณ์ช ารุด  วันเวลาที่แก้ไขแล้วเสร็จ  สาเหตุที่ท าให้
เกิดปัญหาหรือเสีย  รายละเอียดการแก้ไข  ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งและผู้รับแจ้ง 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการแก้ไข พร้อมทั้งลายมือช่ือของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ภายในส านักงานนั้นๆ หรือผู้แทนสรุปผลเป็นรายเดือน ส่งให้กรมทางหลวงทราบ 

๕.๑.๕  บ ารุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) 
 ๕.๑.๕.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญ เข้าบ ารุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน 

(Preventive Maintenance) อุปกรณ์ตามภาคผนวก ก ทุก ๓ เดือน
ตลอดอายุสัญญา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของเจ้าหน้าที่และ
ระบบงานของกรมทางหลวง 

 ๕.๑.๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีบันทึกและรายงานผลการท า PM ทุกครั้งหลัง
ด าเนินการเสร็จ ของทุกอุปกรณ์ในโครงการ และสรปุผลเป็นรายครัง้ ส่ง
ให้กรมทางหลวงทราบ 

๕.๑.๖ จัดท าแผนด าเนินการโครงการฯ (การปฏิบัติงานและการทดสอบ) การโยกย้าย
ระบบ DR Site ทุก ๔ เดือน พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ในระหว่าง
การทดสอบ (On The job training) และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure 
Manual : PM) โดยผู้รับจ้างต้องส่งแผนด าเนินการโครงการฯ และคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

5.1.๗  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงระหว่างศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ(HQ) กับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (DR Site) ขนาดวงจรแบบ leased 
line ไม่น้อยกว่า 4 Mbps จ านวน ๑ วงจร และขนาดไม่น้อยกว่า ๒ Mbps 
จ านวน ๑ วงจร โดยผู้รับจ้างต้องรายงานสถานะเครือข่ายทุกเดือนเป็นลายลักษณ์
อักษรให้แก่ผู้ว่าจ้าง และรวบรวมส่งคณะกรรมการตรวจรับตามงวดงาน 

5.1.๘  ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการ Replicate data ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองในแต่ละวัน ให้คณะกรรมการตรวจรับในแต่ละงวดงาน
ของการตรวจรับ 



 
๔ 

๕.๑.๙  ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบการท างานของระบบฯ โดยระบุงานที่
ท า และลงช่ือการปฏิบัติงานในแต่ละวัน (๓๐ วันต่อครั้ง) และต้องส่งรายละเอียด
ดังกล่าว ภายใน ๗ วันท าการ หลังการทดสอบการโยกย้ายระบบ DR Site  ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

          ๕.๑.๙.๑  จัดเตรียมและตรวจสอบการท างานและความพร้อมของเครื่องแม่ข่าย 
                       ระบบงาน EMS และ ACC ทั้งหมดในส่วน Data Center (DC) 
          ๕.๑.๙.๒  จัดเตรียมและตรวจสอบการท างานและความพร้อมของเครื่องแม่ข่าย 
                       ระบบงาน EMS และ ACC ทั้งหมดในส่วน Disaster Recovery Site  
                       (DR-Site) 
          ๕.๑.๙.๓   ตรวจสอบการท างานและความถูกต้องของฐานข้อมูลในส่วนของ Data 
                       Center (DC) 
          ๕.๑.๙.๔  ตรวจสอบการท างานและความถูกต้องของฐานข้อมูลในส่วนของ 
                       Disaster Recovery Site (DR-Site) 
          ๕.๑.๙.๕  ตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่ายทั้งในส่วน DC - DR และ 
                       เครือข่ายส่วนภูมิภาค 
          ๕.๑.๙.๖  ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมระบบ EMS และ ACC 
          ๕.๑.๙.๗  การย้ายระบบจาก DC ไป DR และจาก DR ไป DC 
        - ทดสอบโอนย้ายระบบจาก DC  ไป DR Site 
        - ทดสอบการท างานจากหน่วยงานไปใช้งานที่ DR Site 
        - ตรวจสอบข้อมูล Replicate ทั้ง DC และ DR Site ก่อนท าการย้าย 
       ระบบกลับ 
        - โอนย้ายระบบจาก DR Site กลับมาใช้งานที่ DC ดังเดิม 
        - ทดสอบการใช้งานจากหน่วยงานไปใช้งานที่ DC 
        - ตรวจสอบการท างานของระบบเช่น Replication , HA , Backup 
        - จัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบย้ายระบบ DR Site             
 
5.1.๑๐  เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับจ้างต้องส่งคู่มือการปฏิบัติงานฉบับล่าสุดมอบให้กรมทาง 
            หลวง 

 

๕.๒  เง่ือนไขท่ัวไป 
๕.๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องบ ารุงรักษาโดยดูแลอุปกรณ์ในโครงการให้สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒.๒ ต้องปรับปรุง Network Diagram การเช่ือมโยงเครือข่าย ตามโครงการ ฯ ฉบับ

สมบูรณ์ โดยแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ จุดติดตั้ง ช่ือผู้ให้บริการเครือข่าย ขนาด
วงจร และหมายเลข IP Addressหากอุปกรณ์ในโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมฯ แล้วหรือตามที่กรมฯ ร้องขอ 

๕.๒.๓  เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้อง และน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้รับจ้างต้องตั้ง
นาฬิกาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่อยู่ในโครงการฯ ให้ตรงกับเวลา
อ้างอิงสากล 



 
๕ 

๕.๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะ ต่อ
ข้อก าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นรายข้อทุกข้อของเอกสาร
โครงการฯ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑.๑  ในการ
เปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสาร
ในส่วนอื่นที่จัดท าเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้น 
อยู่ในส่วนใดต าแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดท าเสนอมา ส าหรับเอกสารที่อ้างอิง
ถึงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อก ากับไว้ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย เอกสารทุกฉบับ
ต้องลงรายมือช่ือผู้มีอ านาจ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจกระท าการแทนก ากับลงนาม 
ต้นฉบับที่ เหลือใ ช้ส า เนาได้  หากผู้ ยื่ น ข้อเสนอไม่ด า เนินการตามข้อนี้ 
คณะกรรมการประกวดราคาขอสงวนสิทธ์ิในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอ 

ตารางที่ ๑.๑  ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก าหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ 

อ้างถึงข้อ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ท่ี

ต้องการ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ท่ี

น าเสนอ 
เอกสารอ้างอิง 

ระบหุัวข้อให้ตรง
กับหัวข้อทีร่ะบุใน
ข้อ … 

ให้คัดลอกคุณลกัษณะ
เฉพาะที่กรมทางหลวง
ก าหนดมากรอกในช่องนี ้

ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่
บริษัทฯ เสนอ 

ระบหุมายเลขหน้าของ
เอกสารอ้างอิงของบริษัทฯ 

๕.๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องส่งแคตตาล็อคและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทุก
รายการ เพื่อประกอบการพิจารณาส าหรับเอกสารที่ยื่นมาหากเป็นส าเนารูปถ่าย 
จะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หาก
คณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อค ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบภายใน ๓ 
วัน 

๕.๒.๖  ผู้รับจ้างจะต้องบ ารุงรักษาให้ระบบมีประสิทธิภาพดีดังเดิม  

๕.๓  รายละเอียดทางเทคนิค 
๕.๓.๑ รายละเอียดทางด้านเทคนิคและข้ันตอน วิธีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ ซึ่งแสดง ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก. 
๕.๓.๒ เอกสารทางเทคนิค 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท าข้อเสนอเป็นเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคเป็น

ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
๕.๓.๒.๑  เอกสารแสดงรายละเอียดจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์, 

ซอฟต์แวร์ และ Tools ที่จะบ ารุงรักษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณา 

๕.๓.๒.๒  ข้อเสนอในระยะเวลารับประกัน 
๕.๓.๒.๓  ตารางการยอมรับข้อก าหนดด้านพาณิชย์ ข้อก าหนดทางด้านเทคนิค

และข้อก าหนดอื่นๆ (Compliance Statement) 
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๕.๓.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดด้านเทคนิค  ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์โดยจะต้องด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการฯ ทั้ง ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน 

๕.๓.๔  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารรายละเอียดของผังโครงสร้างการจัดการองค์กร 
(Organization Chart) พร้อมประวัติทีมงาน ประกอบด้วย รายช่ือ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน โดยต้องรับรองเอกสารส าเนาถูกต้องด้วย
ลายมือช่ือของตนเองทุกฉบับ ของทีมงานที่ได้เข้าด าเนินการในโครงการนี้
ประกอบด้วยทีมงานหลักอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
๕.๓.๔.๑  ผู้เช่ียวชาญด้านระบบเครื่องแม่ข่าย วุฒิปรญิญาโทมีประสบการณ์ใน 
            ต าแหน่งงาน ๕-1๐ ปี  จ านวน 2 คน 

๕.๓.๔.2  ผู้เช่ียวชาญด้านระบบเครือข่าย วุฒิปริญญาโทมปีระสบการณ์ใน
ต าแหน่งงาน ๕-1๐ ปี  จ านวน 1 คน 

๕.๓.๔.3  ผู้เช่ียวชาญด้านระบบฐานข้อมูล วุฒิปริญญาโทมปีระสบการณ์ใน 
            ต าแหน่งงาน ๕-1๐ ปี  จ านวน 2 คน 
๕.๓.๔.4 นักตรวจสอบระบบ วุฒปิรญิญาตรี มปีระสบการณ์ ในต าแหน่งงาน   

๕-10 ปี จ านวน ๑ คน 
5.3.4.5 วิศวกรระบบและวิศวกรระบบเครือข่าย วุฒปิริญญาตรี มีประสบการณ์ 
            ในต าแหน่ง 5-10 ปี จ านวน 4 คน 

 
5.๓.5   ผู้รับจ้างต้องบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ในโครงการทั้งฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์เป็น

ระยะเวลา ๙ เดอืน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
 

๖. หลักประกันการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องวางหลักประกันการการเสนอราคา เนื่องจากวงเงินจัดจ้างไม่เกิน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๗.๑ กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงก าหนดเทา่น้ัน ทั้งนี้การพิจารณาของ
กรมทางหลวงถือเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะอุทธรณ์หรอืฟ้องร้องหรอืเรียกรอ้งค่าเสียหาย
ใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้ทั้งสิ้น 

๗.๒ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมทางหลวงจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลัก เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ( Price 
Performance) 



 
๗ 

๗.๓ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมทางหลวงจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและ
น้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
๗.๓.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
๗.๓.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับ 
 ร้อยละ ๖๐ 
โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากบัร้อยละ ๑๐๐  

๘.ระยะเวลาการบ ารุงรักษา 
ระยะเวลาบ ารุงรักษา 9 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๙. การรับประกัน 

๙.๑  ข้อก าหนดด้านการรับประกันและการบ ารุงรักษา 
๙.๒  ผู้รับจ้างมีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
๙.๓  กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้องและกรมทางหลวงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบแล้วผู้  

รับจ้างจะต้องด าเนินการดังนี้ 
๙.๓.๑  ตรวจสอบการขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ภายใน ๔ ช่ัวโมง 
๙.๓.๒. หากไม่สามารถซ่อมแซม แก้ไข ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน ๘ ช่ัวโมง

ติดต่อกันจะต้องหาเครื่องที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันให้ใช้งานไปก่อน 
๙.๓.๓  หลังจากด าเนินการแล้วหากยังไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ กรมทาง

หลวงขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาผู้รับจ้างรายอื่นเข้าด าเนินการแทน โดยผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด  

๙.๔  ข้อก าหนดการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
        ผู้รับจ้างต้องบ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนแทนนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบระบบ

คอมพิวเตอร์  ในระยะเวลารับประกันโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
๙.๔.๑  หากระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เกิดความช ารุด บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้

ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ผู้รับจ้างต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๔ ช่ัวโมงนับจากเวลาที่ได้รับ
แจ้งจากกรมทางหลวง  หากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาดังกล่าว หรือผู้รับจ้างด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ช่ัวคราว
และเกิดปัญหาเดิมซ้ า (ภายใน ๗วัน)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ที่มีสมรรถนะเทียมกันหรือดีกว่ามาให้ใช้ทดแทนและเวลาขัดข้องของระบบ
คอมพิวเตอร์นั้นจะเริ่มนับจากเวลาทีผู่้รบัจา้งได้รับแจ้งว่าระบบคอมพิวเตอร์นั้นไม่
สามารถใช้งานได้จนถึงเวลาที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ (ไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ าๆ) หรือเวลาที่ผู้รับจ้างน าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้มาให้ใช้ทดแทน  หากไม่สามารถด าเนินการให้สามารถท างาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับในอัตราช่ัวโมงละ 
๑,๐๐๐.- บาท เศษของช่ัวโมงให้คิดเป็น ๑ช่ัวโมง  และไม่นับรวมเวลาที่เกิดจาก
ความไม่พร้อมหรือไม่สะดวกของกรมทางหลวงหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าวข้างต้นหรือใช้เวลาแก้ไขนานเกินกว่า ๘ ช่ัวโมง  กรมทางหลวงมีสิทธิจ้าง
บุคคลภายนอกให้ด าเนินการแทน  โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 



 
๘ 

๙.๔.๒  ถ้าหากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๙.๔.๑ ได้ กรมทางหลวงขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดหาผู้รับจ้างรายอื่นเข้าด าเนินการแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด 

๙.๔.๓  การเรียกเงินค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดข้ึน  หากผู้รับจ้างไม่ส่งเงิน ค่าปรับ
หรือช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดข้ึน กรมทางหลวง มีสิทธิหักเงินค่าปรับหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากเงินประกนัสัญญาหรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ าประกันได้
ทันที 

9.๔.๔  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขรวมทั้งการเปลี่ยนอะไหล่  
ที่เสียหายตามรายการครภัุณฑ์คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ที่เสนอใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้และรองรับการท างานด้านบริการของกรมทางหลวงได้อย่างต่อเนื่อง  
หากผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ภายใน 60 วัน ผู้รับจ้างต้องจัดหา
อุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าเดิมมาทดแทน 

๙.๔.๕  ผู้รับจ้างจะต้องก าหนดช่องทางในการติดต่อเพื่อรับแจ้งปัญหาของระบบ เมื่อมี
เหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา 

๑๐.  การสนับสนุนของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงจะอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับจ้าง เพื่อให้การด าเนินงานเรียบร้อย และ                   

มีประสิทธิภาพดังนี้ 
๑๐.๑  ด าเนินการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 
๑๐.๒  ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์              

กรมทางหลวง 
๑๐.๓  อนุญาตให้ผู้รับจ้างสามารถใช้ และสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของ                 

กรมทางหลวงตามความเหมาะสม 

๑1. วงเงินในการจัดจ้าง  
วงเงินในการจัดจ้าง ๔,๕๕๒,๒๐0.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

๑2. เง่ือนไขการจ่ายเงินค่าจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นงวดรายเดือน และกรมทางหลวงจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน 

จ านวน ๙ งวด ให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้
การค านวณค่าจ้างในแต่ละเดือนจะคิดจากจ านวนเงินทั้งสัญญาหารด้วยระยะเวลาตามสัญญา โดยมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
                 งวดที่ ๒  กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้าง ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตาม
รายละเอียดในข้อ 5.1.๖ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งเห็นชอบเปน็ทีเ่รียบรอ้ยแลว้ จ านวน 10 ชุด (โดยแยกเป็นแผนด าเนินการโครงการฯ และคู่มือ
การปฏิบัติงาน ออกจากกัน)  

งวดที่ ๓  กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้าง ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
(Preventive Maintenance : PM) ตามข้อ 5.1.๕ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๕  กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้าง ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามแผนการทดสอบการ
โยกย้ายระบบ DR Site ตามข้อ ๕.๑.๖ พร้อมส่งรายงานผลการทดสอบการโยกย้ายระบบ DR Site  และผล



 
๙ 

การปฏิบัติงาน (Preventive Maintenance : PM) ตามข้อ 5.1.๕ ภายใน 1๕0 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๗  กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้าง ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
(Preventive Maintenance : PM) ตามข้อ 5.1.๕ ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ ๙  กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้าง ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามแผนการทดสอบการ
โยกย้ายระบบ DR Site ตามข้อ ๕.๑.๖ พร้อมส่งรายงานผลการทดสอบการโยกย้ายระบบ DR Site  และผล
การปฏิบัติงาน (Preventive Maintenance : PM) ตามข้อ 5.1.๕ ภายใน ๖0 วัน นับถัดจากวันตรวจรับ
งวดที่ ๗ และคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  พร้อมส่งคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Procedure Manual : PM)  ฉบับล่าสุด จ านวน 20 ชุด และบันทึกลงในสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(DVD) 

๑3. อัตราค่าปรับ 
๑3.๑   ค่าปรับการส่งมอบงานล่าช้า   
                 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานไม่ทนัก าหนดตามสญัญา จะต้องเสียค่าปรับรายวัน ในอัตราร้อย  

ละ 0.10 ของค่างานตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างด าเนินงานส่งมอบให้แก่กรมทาง
หลวงถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา แต่ไม่ต่ ากว่า 100 บาท 

13.2   ค่าปรับในระหว่างการด าเนินงานตามสัญญาและระยะเวลารับประกัน คิดค่าปรับตาม 
ข้อ 12 

13.3   หากผู้รับจ้างไม่เข้าท าการซ่อมแซมแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกท าการ
ซ่อมแซม แก้ไข โดยค่าจ้างในการจ้างบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
แทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

๑4. ความรับผิด 
14.1    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน

ของผู้ยื่นข้อเสนอและลูกจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยความเสียหายที่เกิดจากการกระท า
ดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องซ่อมแซมหรือจัดหาให้ใหม่ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

14.2 ผู้ยื่นข้อเสนอและลูกจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอต้องรักษาความลับของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลฯ ของกรมทางหลวง หากจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมทางหลวง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่น
ข้อเสนอ 

14.3 กรณีต้องมีการลงนามรับรองในการรักษาความลับของข้อมูลของกรมทางหลวงในระบบ
สารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลฯ ที่ดูแล ผู้ยื่นข้อเสนอและลูกจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
ลงนามรับรองด้วย 

14.4  กรณีที่กรมทางหลวงเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้หรือท างานล่วงเลย
เกินกว่า 15 วัน กรมทางหลวง สงวนสิทธ์ิในการเลิกสัญญาเสียเมื่อใดก็ได้โดยผู้รับจ้าง
ต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการด าเนินงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และจะ
เรียกร้องใดๆ ต่อกรมทางหลวงไม่ได้ทั้งสิ้น 

๑๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 



 
๑๐ 

๑๖. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
ตัวได้ท่ี 

๑๖.๑  สถานท่ี  : เลขที่ ๒/๔๘๖ ช้ัน ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ กรมทางหลวง 
 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

๑๖.๒ โทรศัพท์ : ๐๒-๓๕๔-๖๖๖๘ - ๗๖ ต่อ ๒๖๗๐๒ 
๑๖.๓   โทรสาร  : ๐๒-๓๕๔-๖๕๐๗   

 ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของ
งานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการร่าง
รายการข้อก าหนด(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจัดจ้างบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและอุปกรณ์ส าหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิทช้ัน ๓ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุช่ือที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได ้

 
 
 
 
 

 
 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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ภาคผนวก ก. 
รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

 
1. Configuration ระบบแสดงไดดังน้ี 

 
 

2. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีจะบํารุงรักษา 
 

ลําดับ รายการอุปกรณ จํานวน หนวยนับ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับศูนยขอมูลหลัก ย่ีหอ Sun รุน SPARC 

T5-2 
3 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการ ย่ีหอ SUN รุน Server 
X4-2 

1 เครื่อง 

3. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Domain Name Server ย่ีหอ HP รุน 
DL360p Gen8 

1 เครื่อง 

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

Thunder 1030S 

2 ชุด 

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

2 ชุด 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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6. อุปกรณ Ethernet Switch L3 ย่ีหอ 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 ย่ีหอ Oracle รุน 11g SE    2 ชุด 

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

 

๒.๑        เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับศูนยขอมลูหลัก จํานวน 3 เครื่อง 

ยี่หอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดต้ัง 

ย่ีหอ Oracle SUN รุน SPARC T5-2 Server 2 เครื่อง ติดต้ังที่ศูนยสารสนเทศ ช้ัน 2 กรมทางหลวง ถนนศรี

อยุธยา  

ย่ีหอ Oracle SUN รุน SPARC T5-2 Server 1 เครื่อง ติดต้ังที่ศูนยสื่อสารและเครื่องกล ช้ัน 2 กรมทาง

หลวง ถนนแจงวัฒนะ 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปน้ี 

- 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  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการบํารุงรักษา 

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง  

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณทุกครั้ง 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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ผูรับจ างตองรายงานการตรวจเ ช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา  Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดที่ติดต้ัง) พรอมทั้งลงลายมือช่ือของ

เจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

๒.๒       เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรบับรหิารจัดการ จํานวน 1 เครื่อง 

ยี่หอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดต้ัง 

ย่ีหอ Oracle SUN รุน X4-2 1 เครื่อง ติดต้ังที่ศูนยสารสนเทศ ช้ัน 2 กรมทางหลวง ถนน

พระราม6 

 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปน้ี 

- 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 

- ตรวจสอบพื้นที่หนวยความจุของ Hard Disk  

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณทุกครั้ง 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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ผูรับจ างตองรายงานการตรวจเ ช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา  Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดที่ติดต้ัง) พรอมทั้งลงลายมือช่ือของ

เจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

๒.๓    เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Domain Name Server จํานวน 1 เครื่อง 

ยี่หอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดต้ัง 

ย่ีหอ HP รุน DL360p gen 8 1 เครื่อง ติดต้ังที่ศูนยสื่อสารและเครื่องกล ช้ัน 2 กรมทาง

หลวง ถนนแจงวัฒนะ 

 
ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปน้ี 

-   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 

- ตรวจสอบพื้นที่หนวยความจุของ Hard Disk  

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณทุกครั้ง 

-    ผูรบัจางตองรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี ชนิดอุปกรณ หมายเลขอปุกรณ (Serial 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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Number) วันเวลาทีเ่ขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอปุกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดที่ติดต้ัง) พรอมทั้งลงลายมือช่ือของ

เจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสรจ็ 

 

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

 คุณสมบัติอยางนอยดังตอไปน้ี 

ยี่หอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดต้ัง 

ย่ีหอ A10 รุน Thunder 1030S 1 เครื่อง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ถนน 

พระรามหก 

ย่ีหอ A10 รุน Thunder 1030S 1 เครื่อง สานักเครื่องจักรกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถนน 

แจงวัฒนะ 

 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานการณทํางานของอุปกรณดังตอไปน้ี 

- 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  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณทุกครั้ง 

- ผูรับจ างตองรายงานการตรวจเ ช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา  Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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Number) วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดที่ติดต้ัง) พรอมทั้งลงลายมือช่ือของ

เจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

2.5  อุปกรณจัดเก็บขอมลูภายนอก SAN Storage ขนาด 12 TB จํานวน 2 ชุด แตละชุดมีคุณสมบัติ 
 อยางนอยดังตอไปน้ี 

ยี่หอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดต้ัง 

ย่ีหอ Hitachi รุน HUS110 1 เครื่อง ติดต้ังที่ศูนยสารสนเทศ ช้ัน 2 กรมทางหลวง ถนนศรี

อยุธยา 

ย่ีหอ Hitachi รุน HUS110 1 เครื่อง ติดต้ังที่ศูนยสื่อสารและเครื่องกล ช้ัน 2 กรมทาง

หลวง ถนนแจงวัฒนะ 

 

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปน้ี 

- 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 

- ตรวจสอบพื้นที่หนวยความจุของ Hard Disk  

- ทําการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณทุกครั้ง 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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- ผูรับจ างตองรายงานการตรวจเ ช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา  Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดที่ติดต้ัง) พรอมทั้งลงลายมือช่ือของ

เจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

2.6  อุปกรณ Ethernet Switch L3 จํานวน 3 ชุด 

ยี่หอ/รุน จํานวน สถานท่ีติดต้ัง 

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

พระรามหก 

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

แจงวัฒนะ 

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

แจงวัฒนะ 

 
ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานการณทํางานของอุปกรณดังตอไปน้ี 

- 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  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการ

บํารุงรักษา ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณทุกครั้ง 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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ผูรับจ างตองรายงานการตรวจเ ช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา  Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยแยก

เปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดที่ติดต้ัง) พรอมทั้งลงลายมือช่ือของ

เจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวง

ภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

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

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณดังตอไปน้ี 

- ตรวจสอบการทํางานของพัดลมในตู Rack วาทํางานปกติหรือไม 

- ตรวจสอบรางปลั๊กไฟในตู Rack วาทํางานปกติหรือไม 

- ตรวจสอบการทํางานของ KVM Switch พรอมจอภาพ LCD วาทํางานปกติหรือไม 

- ตรวจสอบแปนพิมพและเมาสที่ใชรวมกับ KVM Switch วาปกติหรือไม 

- ทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่ติดต้ังอุปกรณทุกครั้ง 

- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ สําหรับกรณีการทํา Preventive 

Maintenance (PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี ชนิดอุปกรณ หมายเลขอุปกรณ (Serial 

Number) วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบํารุงรักษาอุปกรณ โดย

แยกเปนรายอุปกรณและแยกรายสํานักงาน (ตามจุดที่ติดต้ัง) พรอมทั้งลงลายมือช่ือ

ของเจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ 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  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการบํารุงรักษา 

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง  

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็ค สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการ

บํารุงรักษา พรอมทั้งลงลายมือช่ือของเจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ 

หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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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  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการบํารุงรักษา 

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง  

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็ค สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการ

บํารุงรักษา พรอมทั้งลงลายมือช่ือของเจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ 

หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 

2.1๐    ซอฟตแวรสําหรบั Replicate เครื่องคอมพิวเตอรแมขายบริการระบบงาน จํานวน 1 ชุด 

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

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 

- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็ค สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการ

บํารุงรักษา พรอมทั้งลงลายมือช่ือของเจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ 

หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

 
2.1๑ ซอฟทแวรสําหรับการทํา Cluster เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ชุด 

- ตรวจสอบสถานะการทํางานของซอฟตแวร Cluster (Service Status) 

- ทําการ Backup File หรือ Configuration  ทุกครั้งที่เขาดําเนินการบํารุงรักษา  

ผูรับจางตองรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาจางรับทราบทุกครั้ง 

- ใหบริการปรึกษา วิเคราะหปญหาทางดานเทคนิคตางๆ จากผูเช่ียวชาญ 



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ภาคผนวก ก. รายละเอียดขอบเขตอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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- ผูรับจางตองรายงานการตรวจเช็ค สําหรับกรณีการทํา Preventive Maintenance 

(PM) โดยมีรายละเอียดดังน้ี วันเวลาที่เขาตรวจ และผลของการตรวจเช็คการ

บํารุงรักษา พรอมทั้งลงลายมือช่ือของเจาหนาที่ผูดูแลระบบภายในสํานักงานน้ันๆ 

หรือผูแทน และนําสงใหกรมทางหลวงภายใน 7 วัน หลังจากเขาดําเนินการแลวเสร็จ 

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



เอกสารขอบเขตงาน 

โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 
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ภาคผนวก ข. 
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรสํารองของระบบงานหลัก 

 
1. การโยกยายอุปกรณคอมพิวเตอรเดิม(หากมี) 

อุปกรณที่จําเปนตองโยกยายและเกี่ยวของกับโครงการน้ี ใหเปนภาระ หนาที่และคาใชจายของ ผูรับ
จางในการโยกยายรวมถึงรับผิดชอบตอความเสียหายในการโยกยายน้ันดวยในกรณีที่เกิดความเสียหาย
ข้ึน 

 
2. การคัดลอกระบบงานหลัก 

1) ตรวจสอบระบบงานหลักที่ยายมาเปนระบบคอมพิวเตอรสํารองของระบบงานหลักใหมีขอมูล 
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 ของระหวางทั้ง 2 Site ดังน้ี 
 

ระบบ ขอมูล ระยะเวลา 
ระบบสารสนเทศบรหิาร
เครื่องจักรกล 

ระบบสารสนเทศบรหิาร
เครื่องจักรกลใน ภาคผนวก ค. 
ขอที่ 1.1) 
ขอยอยที่ 1.1)1ถึง 1.)8 

Update ทุก 2 ช่ัวโมง 

ระบบบญัชีเงินทุนหมุนเวียน ระบบบญัชีเงินทุนหมุนเวียนใน 
ภาคผนวก ค. ขอที่ 1.2) 
ขอยอยที่ 1.2)1ถึง1.2)5 

Update ทุก 2 ช่ัวโมง 

ระบบขอมลูสารสนเทศ
เครื่องจักรกลสําหรบั
ผูบริหาร 

ระบบขอมลูสารสนเทศ
เครื่องจักรกลสําหรบัผูบรหิาร
ภาคผนวก ค. ขอที่ 1.3) 

Update ทุก 2 ช่ัวโมง 

 
 

3) ระยะเวลาที่กําหนดเปนแนวทางที่ กรมทางหลวง กําหนดไว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม 

4) ตรวจสอบการ Replicate Data และการ Update Data  



เอกสารขอบเขตงาน 
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5) การ Replicate Data และการ Update Data ในแตละวัน ดําเนินการโดยเจาหนาที่ของ กรม
ทางหลวง 

6) ผูรับจางตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทั้งหมดใน 2 Site ใหตรงกันโดยเจาหนาที่ของ 
กรมทางหลวง รวมกับผูรับจาง ในกรณีที่ขอมูลไมตรงกันผูรับจางตองดําเนินการและแกไขให
ขอมูลทั้ง 2 Site ตรงกัน 

7) จัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบการยายระบบ DR Site 
 

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

 



เอกสารขอบเขตงาน 
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            ภาคผนวก ค. 
การบํารุงรักษาระบบงานหลักและขอมูลท่ีเก่ียวของเขาดําเนินการในศูนยคอมพิวเตอรสํารองเมื่อ

เกิดเหตุในศูนยคอมพิวเตอรหลัก 
 
1) ผูรับจางตองบํารุงรักษาระบบงานและขอมูลของระบบงานหลักเขาดําเนินการในศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ให

สามารถใชงานแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักไดในกรณีเกิดเหตุขัดของเมื่อศูนยคอมพิวเตอรหลักไมสามารถใช
งานไดประกอบดวยระบบดังตอไปน้ี 
1.1) ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลทั้งหมด 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. ระบบจัดซื้อจัดจาง  
1.1)7. ระบบควบคุมพัสดุ  
1.1)8. ระบบจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
1.1)9. ระบบจัดซื้อเครื่องจักรกลและครุภัณฑสํานักงาน 
1.1)10. ระบบจําหนายเครื่องจักรกล 

1.2) ระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ทั้งหมด 5 ระบบ ไดแก  
1.2)1. ระบบงบประมาณ  
1.2)2. ระบบรายไดและนําสงเงิน  
1.2)3. ระบบเบิกจายเงิน  
1.2)4. ระบบสินทรัพย  
1.2)5. ระบบบัญชีแยกประเภท  

1.3) ระบบขอมูลสารสนเทศเครื่องจักรกลสําหรับผูบริหาร 
1.4) ระบบสนับสนุน ทั้งหมด 3 ระบบ ไดแก 

   ๑.๔)๑. ระบบจัดการหนวยงานและผูใชงาน 
   ๑.๔)๒. ระบบจัดการสิทธ์ิการใชงาน 
   ๑.๔)๓. โปรแกรมตรวจสอบเวอรช่ันซอฟตแวรและระบบติดต้ังซอฟตแวรอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 



เอกสารขอบเขตงาน 
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ภาคผนวก ค. การบํารุงรักษาระบบงานหลักและขอมูลที่เก่ียวของเขาดําเนินการในศูนยคอมพิวเตอรสํารองเมื่อเกิดเหตุในศูนยคอมพิวเตอรหลัก 
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2) ระยะเวลาที่สามารถใหบริการทางธุรกิจไดอยางตอเน่ือง   
ระบบงานตางๆ ในศูนยคอมพิวเตอรสํารองจะตองสามารถทํางานแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักและใชไดอยาง
ถูกตองสมบูรณตามเวลาที่กําหนดการเริ่มทํางาน ของระบบงานตางๆ ในศูนยคอมพิวเตอรสํารองเมื่อเกิดเหตุ
ในศูนยคอมพิวเตอรหลักใหดําเนินการ ดังน้ี 
 

ระบบ ระยะเวลาท่ีศูนยคอมพิวเตอรสํารองสามารถ
ทํางานแทนศูนยคอมพิวเตอรหลักกรณีศูนย

คอมพิวเตอรหลักไมสามารถใชงานได 

Module ท่ีทํางานตามหัวขอ 1) 

ระบบสารสนเทศ
บรหิาร
เครือ่งจักรกล 

เริ่มใหบริการเชาเครือ่งจักรกลภายใน 4 ช่ัวโมง 
 

ขอ 1.1) 2 

 พรอมใชงานทั้งหมดทุก Moduleภายใน 8 
ช่ัวโมง 

ขอ 1.1) 1, ขอ 1.1) 3 ถึง ขอ 1.1) 
๑๐ 

ระบบบญัชีเงินทุน
หมุนเวียน 

เริ่มใหบริการจัดเก็บรายไดและนําสงเงินภายใน 4 
ช่ัวโมง 
 

ขอ 1.2) 2 

 พรอมใชงานทั้งหมดทุก Moduleภายใน 8 
ช่ัวโมง 

ขอ 1.2) 1, ขอ 1.2) 3 ถึง ขอ 1.2) 
5 

ระบบขอมลู
สารสนเทศ
เครื่องจักรกล
สําหรับผูบริหาร 
 

พรอมใชงานทั้งหมดทุก Moduleภายใน 24 
ช่ัวโมง 

ขอ 1.3) 

 
หมายเหตุ 
ระยะเวลาการเริ่มใหบริการขางตน ไมนับรวมเวลาการทํางานอุปกรณของทาง กรมทางหลวง ที่
นอกเหนือจากโครงการน้ี ซึ่งอาจทําใหเกินเวลาที่กําหนด โดยไมถือวาเปนความผิดของผูรับจางเชน อุปกรณ
เครือขาย เปนตนโดยบริการขางตนจะเปนการใหบริการแบบออนไลน ไมรวมงาน Batch ประจําวัน  
 

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

 
 



ภาคผนวก ง. แบบแจงประวัติการทํางานรายบุคคล 

ประกอบการประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบ

สารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 
กรมทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ช่ือ – สกลุ : ....................................................................................................................................................... 

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

หนาที่ความรบัผิดชอบในโครงการน้ี : ............................................................................................................... 

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

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

ประวัติการศึกษา 

วุฒิ / ปริญญา สาขา ปท่ีจบการศึกษา สถาบัน 

    

    

ประสบการณทํางาน 

ปพ.ศ. หนวยงาน ตําแหนง ลักษณะงาน และ โครงการ 

    

    

 

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

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

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

 


