
โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 

 1.   หลักการและเหตุผล  
กรมทางหลวง ได้ด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวงที่ส่วนกลาง ซ่ึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีหลักที่ส าคัญ มีการใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน เป็นเส้นทางเครือข่ายสื่อสารหลัก เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารสนเทศเครือข่ายสื่อสารของ
กรมทางหลวงและหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ ระบบงานต่างๆ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และ
ระบบสื่อสารทางเสียง (Voip) ให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
มั่นคงและปลอดภัยในการใช้งาน  รวมถึงใช้ในการรองรับระบบการประชุมทางไกลทั้งภาพและเสียงของกรมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรมฯ  ดังนั้นระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) จึงมีความส าคัญ 
จ าเป็นต้องมีเสถียรภาพในการใช้งาน ตามมาตรฐานสากล และทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง เป็น
ผู้รับผิดชอบ ดูแล บ ารุงรักษา ซึ่งการบ ารุงรักษาตามโครงการฯ ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน
มา กอปรกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์มีการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
หลัก (Backbone) ตามโครงการฯ จะเกิดการช ารุดบกพร่อง ท าให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเครือข่าย ของ
กรมทางหลวง หยุดชะงัก ไม่สามารถใช้งานและให้บริการระบบงานต่างๆ ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ อ
ภาระกิจของกรมฯ เป็นอันมาก ขาดความมีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ กรมฯจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็น ที่
จะต้องดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก (Backbone) ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่ส าคัญ 
และเป็นเสมือนเส้นเลือดหัวใจของระบบงานต่างๆ ของกรมฯ ที่จ าเป็นจะต้องบ ารุงรักษา และซ่อมแซมเมื่อเกิด
การช ารุดบกพร่อง เพ่ือให้ระบบและอุปกรณ์ ดังกล่าวตามโครงการฯ มีความพร้อมในการใช้งาน สามารถท างาน
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อระบบงานของกรมทางหลวง ทีจ่ะ
เกิดข้ึนได้ จากสาเหตุการช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ในโครงการ 

 

 2.   วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ    

2.1 เพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศการสื่อสารต่างๆของกรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ ลด
ความเสี่ยง และระยะเวลาที่ส่งผลต่อระบบงาน เมื่ออุปกรณ์ช ารุดบกพร่อง 

2.2 การเชื่อมต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Backbone) เป็นไปอย่างมี
เสถียรภาพ มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 

2.3 เพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Backbone) ให้คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ 
ในการส่งถ่ายข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทางหลวง 

2.4 เพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข สายสัญญาณ (Fiber Optic) ของกรมทางหลวง ให้สามารถเชื่อมโยง
สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว มั่นคงและปลอดภัยในการใช้งานอยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล 

2.5 เพ่ือให้หน่วยงานกรมทางหลวงมีเสถียรภาพในการติดต่อสื่อสารกันได้ทางระบบอินทราเน็ต 
อินเตอร์เน็ต และ ระบบสื่อสารทางเสียง (Voip) 

   
๓. ค าจ ากัดความ  

๓.๑   หน่วยงานกรมทางหลวงส่วนกลาง  หมายถึง  หน่วยงานกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณ   
  ถนนศรีอยุธยา  และถนนพระรามที่ ๖  
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๓.2   ผู้ยื่นข้อเสนอ หมายถึง   นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิ์ยื่น 
     ข้อเสนอ เพ่ือรับจ้างด าเนินการโครงการนี้ 
๓.๓   ผู้ว่าจ้าง หมายถึง  กรมทางหลวง  
๓.๔   ผู้รับจ้าง หมายถึง   ผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ีคุณสมบัติตาม 

  ก าหนดไว้ในข้อ  ๔   ซึ่งได้รับการพิจารณา 
  คั ด เลื อก และได้ ลงนามในสัญญาให้ เป็ น                  
ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง 

 
๔. คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 

4.1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป นับจนถึง
วันที่ยื่นข้อเสนอ และมีทุนจดทะเบียนมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000,000.- (สองล้านบาทถ้วน) ช าระเต็ม
มูลค่า โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้
ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ 

4.2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่เคยติดตั้งหรือบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสารข้อมูล
ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถืออย่างน้อย ๑ สัญญา 
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นประกวดราคาโดยต้องแนบส าเนา
หนังสือสัญญาหรือหนังสือรับรองผลงานซึ่งเป็นสัญญาฉบับเดียว วงเงินไมน่้อยกว่า 3,000,000.- 
บาท (สามล้านบาทถ้วน) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ซึ่งหนังสือรับรองผลงานออกโดยหัวหน้าส่วน
ราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจปฏิบัติหน้าที่แทนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

4.3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับรองประกาศนียบัตรรับรอง
ความรู้ด้านระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่าย และยังไม่หมดอายุจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
เครือข่ายที่มีเครื่องการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ที่จะบ ารุงรักษาในโครงการฯ ตามข้อ ๕.7  

4.4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือ
ห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติ
บุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

4.6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.7. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับหนังสือรับรองการสนับสนุนการให้บริการด้านเทคนิคและอะไหล่จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรงส าหรับโครงการฯ นี้ตามรายการ
อุปกรณ์ที่ต้องบ ารุงรักษาฯ ตามภาคผนวก ก และ ข โดยต้องยื่นเอกสารหนังสือรับรองในวันเสนอ
ราคา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) 

 
 
 
 

 



3 

 

5. ขอบเขตความต้องการเงื่อนไขท่ัวไป  
5.1 ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการด าเนินงานโครงการฯ ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานบ ารุงรักษา 

ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และสายสัญญาณตามผนวก ก ข ค และ ง  
5.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาทดแทน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายหลักเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตาม
รายละเอียดในภาคผนวก ก ข ค และ ง  

5.3 ผู้รับจ้างต้องบ ารุงรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ทีม่ีใช้งานใน
ปัจจุบัน ตามภาคผนวก ก ข ค และ ง โดยต้องส่งมอบเอกสารการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข ส่งให้กับกรมทางหลวงหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

5.4 ผู้รับจ้างจะต้องมีทีมที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คนหรือ Call Center ที่จะต้องสามารถรับแจ้งปัญหา
ขัดข้องและต้องสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรมทางหลวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรม
ทางหลวงจะแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ e-Mail,Socail Media ตลอด 24 ชั่วโมง  โดย
ผู้รับจ้างต้องท ารายงานการรับแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวพร้อมระบุ วัน/เวลารับแจ้งและวัน/เวลาที่
ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมสาเหตุ  ในวันและเวลาราชการ หรือตามท่ีกรมทางหลวงร้องขอ  ตามราย
อุปกรณ์ 

5.5 ผู้รับจ้างต้องบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศในโครงการให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในช่วงเวลาการ   
รับประกัน ตลอดอายุสัญญาว่าจ้าง  

5.6 ผู้รับจ้างต้องเทียบถ่ายทอดเวลา (NTP Time Synchronization) ให้กับระบบและอุปกรณ์ท่ี
บ ารุงรักษา ให้มีฐานเวลาที่ตรงกัน  

5.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โดยทีม
เจ้าหน้าที ่ที่ให้ค าปรึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตรที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์ท่ีจะบ ารุงรักษาใน
โครงการอย่างน้อยดังนี้ 

5.7.1. Cisco Certified Network Professional (CCNP) ไมน่้อยกว่า 1 คน  
5.7.2. Cisco Certified Network Associate (CCNA) ไม่น้อยกว่า 3 คน               

5.8 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) 
5.8.1 ผู้ รับ จ้ างต้ องจัด เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ช าน าญ  เข้ าบ ารุ งรักษ าเชิ งป้ อ งกัน  (Preventive 

Maintenance) อุปกรณ์ในโครงการฯ ตามภาคผนวก ก ข ค และ ง  ทุก 3 เดือน โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อการท างานของเจ้าหน้าที่และระบบงานของกรมทางหลวง  ตลอด
ระยะเวลาการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการฯ 

5.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีบันทึกและรายงานผลการท า PM ทุกครั้งหลังด าเนินการเสร็จ ของ
อุปกรณ์ในโครงการฯ และสรุปผลส่งให้กรมทางหลวงทราบ  

5.9 การเข้าด าเนินการแก้ไขเม่ืออุปกรณ์ช ารุดบกพร่อง (Corrective Maintenance) 
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5.9.1 กรณีมีการขัดข้องเกิดขึ้นท าให้ระบบหรืออุปกรณ์ใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าไปด าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ ณ จุดติดตั้ง ให้สามารถ
กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม 

5.9.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขหรือน าอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าเดิมมาให้ใช้
งานได้ดีดังเดิมภายใน 4 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

5.9.3 หากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข ให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม ตามข้อ 
5.9.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า มาให้ใช้
ทดแทนจนกว่าจะสามารถด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และในกรณีที่
มีอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่มีจ าหน่ายภายในประเทศ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน 48 ชม. หากจ าเป็นต้องน าเข้าหรือสั่งอะไหล่จากต่างประเทศต้องเอกสาร
แสดงการสั่งซื้อหรือน าเข้าและให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

5.9.4 การซ่อมแซมแก้ไขในระยะเวลาการบ ารุงรักษาฯ ของสัญญา หากต้องเปลี่ยนอุปกรณ์
บางส่วนหรือทั้งหมด ที่ไม่สามารถด าเนินการซ่อมได้ อุปกรณ์ที่น ามาเปลี่ยนจะต้องมี
คุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ใช้อยู่เดิมก่อนช ารุด โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนการ
ด าเนินการ และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับแต่ได้รับแจ้งเหตุ 

5.10  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อก าหนดและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นรายข้อทุกข้อของเอกสารโครงการฯ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์ม
การเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑.๑  ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีท่ีต้องมีการ
อ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดท าเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้น อยู่ในส่วนใด
ต าแหน่งใดของเอกสารอ่ืนๆ ที่จัดท าเสนอมา ส าหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ 
หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อก ากับไว้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและ
ตรงกันด้วย เอกสารทุกฉบับต้องลงรายมือชื่อผู้มีอ านาจ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจกระท าการแทน
ก ากับลงนาม ต้นฉบับที่เหลือใช้ส าเนาได้ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ด าเนินการตามข้อนี้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

ตารางที่ ๑.๑  ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก าหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ 

อ้างถึงข้อ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่

ต้องการ 
ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่

น าเสนอ 
เอกสารอ้างอิง 

ระบุหัวข้อให้ตรง
กับหัวข้อท่ีระบุใน
ข้อ … 

ให้คัดลอกคุณลักษณะ
เฉพาะที่กรมทางหลวง
ก าหนดมากรอกในช่องนี้ 

ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ 
บริษัทฯ เสนอ 

ระบุหมายเลขหน้าของ
เอกสารอ้างอิงของบริษัทฯ 
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5.11 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษา เฝ้าดู (monitor) ตรวจสอบระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) ตรวจสอบ
การเชื่อมโยงและแสดงปริมาณข้อมูลจารจร และประสิทธิภาพระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายหลักกับ
อุปกรณ์กระจายสัญณาณรอง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณตามหน่วยงานกรมทางหลวงส่วนกลาง 
โดยเสนอเป็นรายงานกราฟิกที่เข้าใจ ง่าย เพ่ือน ามาปรับปรุงให้สามารถตอบสนองการใช้งานและให้
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5.12 ผู้รับจ้างต้องรายงานการรับแจ้งปัญหา และการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่รับแจ้งดังกล่าว ส าหรับกรณี
การท า Corrective Maintenance (CM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ 
(Serial Number) วันเวลาที่ได้รับแจ้ง วันเวลาที่แก้ไขแล้วเสร็จ สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาหรือเสีย 
รายละเอียดการแก้ไข ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้แจ้งและผู้รับแจ้ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการแก้ไข พร้อมทั้ง
ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบภายในส านักงานนั้นๆ หรือผู้แทน     

5.13 ผู้รับจ้างจะต้องมีบันทึกและรายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขอุปกรณ์เมื่อช ารุดบกพร่อง พร้อมทั้ง
แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทุกครั้ง หลังด าเนินการเสร็จ และสรุปผลส่งให้กรมทางหลวงทราบ 

5.14 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส ารวจและตรวจสอบสายสัญญาณ (Fiber Optic) ของโครงการตาม
ภาคผนวก ค หากมีความช ารุด บกพร่อง ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม แก้ไขและบ ารุงรักษาสายสัญญาณ
ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง  

5.15 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวง อันเกิดจากการบ ารุงรักษาตามสัญญานี้ รวมถึง
อะไหล่/วัสดุ/อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในการบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ให้สามารถใช้งานได้
เหมือนเดิม  

 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
6.1. กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้องตาม

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้การ
พิจารณาของกรมทางหลวงถือเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้ทั้งสิ้น 

6.2. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 

6.3. ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมทางหลวงจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้    
6.3.1. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 6๐ 
6.3.2. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 4๐ โดย

ก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
 

7. การสนับสนุนของกรมทางหลวง 

               กรมทางหลวงจะอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับจ้าง เพ่ือให้การด าเนินงานเรียบร้อย และ มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

7.1. ด าเนินการจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 
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7.2. อนุญาตให้ผู้รับจ้างสามารถใช้ และสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของ กรมทางหลวงตาม
ความเหมาะสม 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน 

               ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

9. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานในรูปแบบเอกสาร จ านวน 6 ชดุให้กรมทางหลวงโดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
9.1. ส่งร่างแผนการด าเนินงาน และส่งรายชื่อผู้ประสานงานหลัก พร้อมหมายเลขติดต่อ และ/หรือ e-Mail, 

Social Media ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องจ านวนอย่างน้อย 1 ท่าน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

9.2. จัดท ารายงานและจัดเก็บข้อมูล Configuration ตามท่ีกรมทางหลวงก าหนดและทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามภาคผนวก ก และ ข โดยสามารถกู้คืนข้อมูลได้ตลอดอายุสัญญา พร้อมทั้งจัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงานตลอดจนด าเนินการส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างท าการ Configuration ระบบเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพขึ้นผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  

9.3. รายงานประจ าเดือน (ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา) การด าเนินการดูแล
ซ่อมแซม แก้ไข และบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสายสัญญาณ ตามภาค ผนวก ก ข ค และ ง ตามข้อ 5 
พร้อมแนบใบรับบริการ (Service Form) ที่ลงนามโดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมภาพถ่ายก่อนและหลังการด าเนินการ 

9.4. รายงานสรุปผลการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสายสัญญาณ ตามผนวก ก ข ค และ ง เมื่อสิ้นสุดสัญญาใน
รูปแบบเอกสาร จ านวน 6 ชดุ และในรูปแบบ Flash Driver 6 ชุด 
   

10. หลักประกันการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการยื่นข้อเสนอทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 480,698.- บาท  (สี่แสนแปดหมื่นหกร้อยเก้าสิบแปด
บาทถ้วน) 

 
11. การรับประกัน 

11.1. ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ในโครงการ ไม่ต่ ากว่า 12 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงค่าอะไหล่และค่าแรงแบบ Onsite Service ณ สถานที่ติดตั้ง อุปกรณ์
ในโครงการโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความบกพร่องช ารุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

11.2. ผู้รับจ้างต้องมีการรับประกันอุปกรณ์ในโครงการเมื่อช ารุดใช้งานไม่ได้ โดยต้องด าเนินการซ่อมแซม 
แก้ไข (Corrective Maintenance) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ตามข้อ 5.9  
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12. การบอกเลิกสัญญา และอัตราค่าปรับ 

12.1 ค่าปรับในระยะเวลาการรับประกัน 

                กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าท าการแก้ไข และ/หรือ แก้ไขไม่แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 5.9 
กรมทางหลวง จะคิดค่าปรับโดยค านวณค่าปรับเป็นชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๑,๐๐๐.- บาท 
จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

12.2 หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญากับ ผู้รับ
จ้าง หรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จ้างบริษัทอ่ืนๆเข้ามาด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา และผู้รับจ้างจะต้อง
เป็นผู้ช าระเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 12.1 ด้วย 

13. วงเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณ 9,613,950 บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้ส าหรับโครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าด าเนินการอ่ืนฯ
ไว้แล้ว 

 

14. เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นงวดรายเดือน และกรมทางหลวงจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้แก่ผู้

รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้การค านวณค่าจ้างในแต่ละ
เดือนจะคดิจากจ านวนเงินทั้งสัญญา หารด้วยระยะเวลาตามสัญญา 

 
15. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นี้ 

15.1. ได้รับเงินงบประมาณเหลือจ่ายปลายปี พ.ศ.              2563           แลว้ 
15.2. ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.            -              .               

 อนึ่ง กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.     -    .                            
กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใดๆ จาก
กรมทางหลวงมิได้ 

 

16. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 
 
17.  เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

17.1. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุ
สัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 
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17.2. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าวนี้บางส่วน หรือทั้งหมด 
และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ว่าจ้างเป็นที่สุด ทั้งนี้ผู้เสนอราคาตกลงยินยอมไม่
เรียกร้องค่าเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง 

17.3. ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากกรมทางหลวงเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
ข้อใดข้อหนึ่งได้ กรมทางหลวงมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขภายในก าหนด ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

 
18. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผย

ตัวได้ที่  
18.1  สถานที ่   : เลขที่ 2/486 ชั้น 3 อาคารสุขุมวิท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 
                       ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
18.2  โทรศัพท์  : 02-356-6668-76 ต่อ 26702 
18.3  โทรสาร   : 02-354-6507 
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๑9.   การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอก 
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ภาคผนวก ก 

อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

ล าดับ อุปกรณ์ ยี่ห้อ / รุ่น จ านวน หน่วย 
๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Cisco Catalyst 6800 2 ชุด 
2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง  Cisco Catalyst 4500E 3 ชุด 
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณส าหรับเครื่องแม่ข่าย  Cisco Nexus 3048 4 ชุด 

4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 พอร์ต  
Cisco Catalyst 2960-x 
48 25 ชุด 

5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 พอร์ต  
Cisco Catalyst 2960-x 
24 55 ชุด 

6) อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย  Paloalto PA-5020 2 ชุด 
7) อุปกรณ์ส าหรับบริการเครือข่าย  Infoblox Trinzic 2210 2 ชุด 
8) อุปกรณส์ าหรับท าหน้าที่ Cache Server Bluecoat SG S200-30 2 ชุด 

9) อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย  
Cisco 5520 Wireless 
Controller 1 ระบบ 

 
9.1 อุปกรณ์ควบคุมการท างานของเครือข่ายไร้ 

สาย  
Cisco 5520 Wireless 
Controller 2 ชุด 

 
9.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย  Cisco AP1832I 60 ชุด 

 
9.3 ระบบพิสูจน์ตัวตน  Cisco ISE SNS 3495 1 ชุด 

10) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  Cisco UCS  1 ชุด 
 

เงื่อนไขการด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 
- ตรวจสอบสถานะการท างานของ CPU  
- ตรวจสอบสถานะการท างานของ Memory  
- ตรวจสอบสถานะการท างานของ Network Connectivity 
- ตรวจสอบสถานะการท างานของ Power Supply 
- ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการท างาน  
- ตรวจสอบ I/O Port ต่างๆบนอุปกรณ์ เช่น Network Port ว่าอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

หรือไม ่
- ตรวจสอบ System Software และ System Log ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากผิดปกติให้ท าการ

แก้ไข 
- ตรวจสอบ Error Report หากพบว่าไม่ปกติให้ท าการแก้ไข 
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- ท าการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งที่เข้าด าเนินการบ ารุงรักษา และท า
ความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ทุกครั้ง 

-      ผู้รับจ้างต้องรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ ส าหรับกรณีการท า Preventive Maintenance 
(PM) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ (Serial Number) วันเวลาที่เข้า
ตรวจ และผลของการตรวจเช็คการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (ตามจุดที่ติดตั้ง) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบภายในส านักงานนั้นๆ หรือผู้แทน หลังจากเข้าด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ภาคผนวก ข 

ระบบบริการจัดการซอฟต์แวร์เครือข่าย 

 

ล าดับ อุปกรณ์ ยี่ห้อ / รุ่น จ านวน หน่วย 
๑) ระบบบริหารจัดการเครือข่าย Cisco Prime Infrastructure 1 ระบบ 

 
เงื่อนไขการด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

- ตรวจสอบสถานะการท างานของ CPU  
- ตรวจสอบสถานะการท างานของ Memory  
- ตรวจสอบสถานะการท างานของ Network Connectivity 
- ตรวจสอบสถานะการท างานของ Power Supply 
- ตรวจสอบไฟ (LED) แสดงสถานะการท างาน  
- ตรวจสอบ I/O Port ต่างๆบนอุปกรณ์ เช่น Network Port ว่าอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

หรือไม ่
- ตรวจสอบ System Software และ System Log ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากผิดปกติให้ท าการ

แก้ไข 
- ตรวจสอบ Error Report หากพบว่าไมป่กติให้ท าการแก้ไข 
-      ตรวจสอบ Function การบริหารจัดการและ Monitor ของระบบด้วยการเข้าระบบผ่าน Web-

GUI  
-      ตรวจสอบการท างานของระบบ ว่าท างานได้ปกติหรือไม่ โดยทดสอบจากฟังก์ชั่นการท างาน เช่น 

Device Discover, View Topology 
-      ตรวจสอบ Reporting Dashboard โดยการเรียกดูภาพรวมของระบบ 
- ท าการ Backup System File หรือ Configuration  ทุกครั้งที่เข้าด าเนินการบ ารุงรักษา และท า

ความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ทุกครั้ง 
- ผู้รับจ้างต้องรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ ส าหรับกรณีการท า Preventive Maintenance (PM) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชนิดอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ (Serial Number) วันเวลาที่เข้าตรวจ และ
ผลของการตรวจเช็คการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (ตามจุดที่ติดตั้ง) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบภายในส านักงานนั้นๆ หรือผู้แทน หลังจากเข้าด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ภาคผนวก ค 

สายสัญญาณ (Fiber Optic) อุปกรณ์ต่อพ่วงเครือข่ายและTransceiver Module 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
1 สายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงชนิด 24 แกน     
       แบบ Single Mode 2000 เมตร 
       แบบ Multi Mode 3000 เมตร 
2  สายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสงชนิด 12 แกน     
       แบบ Multi Mode 3200 เมตร 
3 อุปกรณ์ต่อพ่วงเครือข่ายและ Transceiver Module     

       Patch Panel 31 ชุด 

       Transceiver Module แบบ 1000 Base-SX 160 ชุด 

       Transceiver Module แบบ 1000 LX/LH 24 ชุด 

       Transceiver Module แบบ GBASE-SR 20 ชุด 

       Transceiver Module แบบ GBASE-LR 12 ชุด 
 

เงื่อนไขการด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 
- ผู้รับจ้างต้องท าการตรวจสอบแนวสายเคเบิลใยแก้วน าแสง และสภาพการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้ว

น าแสง หากพบว่ามีสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย สร้างความเสียหายให้สายเคเบิลใยแก้วน าแสงและ
อุปกรณ์จับยึดสายช ารุด ให้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นปกติ 

- ตรวจสอบ แนวของสายเคเบิลใยแก้ว หากพบว่ามีจุดที่มีความเสี่ยงจะท าให้เกิดปัญหา ผู้รับจ้างต้อง
รีบด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยต้องประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 

- ตรวจเช็คแนวของสายเคเบิลใยแก้ว ว่าปลอดภัยจากสิ่งกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น 
เถาวัลย์ดึงรั้ง สิ่งก่อสร้างหรืองานโครงการต่าง ๆ ถ้ามีให้แก้ไข และจดบันทึกพร้อมน าเสนอกรม
ทางหลวงทุกครั้ง 

- ผู้รับจ้างจะต้องดูแลและบ ารุงรักษารายการสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วงเครือข่ายตาม
ภาคผนวก ค ให้สามารถใช้งานได้อย่างเนื่องตลอดอายุสัญญา 
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ภาคผนวก ง. 

ตู้ Rack 

ล าดับ ชนิดตู้ Rack จ านวน หน่วย 

1 ตู้ Rack ขนาด 36 U 31 ชุด 

2 ตู้ Rack ขนาด 42 U 5 ชุด 
 
เงื่อนไขการด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

- จัดการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือรางปลั๊กไฟฟ้าที่มีปัญหา 
- ตรวจสอบการท างานของพัดลมระบายความร้อน 
- ท าความสะอาดภายในตู้ Rack ที่อยู่ในโครงการดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย  
- ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของ จุกปิดกันฝุ่น ถ้าไม่มีหรือสูญหาย ให้จัดหาทดแทนให้เรียบร้อย 
- ตรวจเช็คท าความสะอาดภายในโดยเป่าฝุ่นหรือดูดฝุ่น และท าความสะอาดภายนอก 

 

 

 

 


