รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
๑. หลักการและเหตุผล
กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม มีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางหลวง ให้มีโครงข่ายสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ ดำเนินการก่อสร้าง บูรณะ บำรุงรักษาทาง
หลวงพิ เศษ ทางหลวงแผ่ น ดิ น ทางหลวงสั ม ปทาน ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาจั ด ทำมาตรฐาน
และข้อกำหนดเกี่ยวกับงานทาง พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสากล ตลอดจนกำกับตรวจ
ตรา ควบคุ ม ทางหลวง และงานทางในความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ อำนวย
ความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภั ย ในทางหลวงทั่ ว ประเทศ เอื้ อประโยชน์ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม
การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ
ปัจจุบันกรมทางหลวงใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก ผ่านทางโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม
(MOTNET) โดยมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อรองรับการสื่อสารข้อมูล และป้องกัน
กรณีการเกิดปัญหาขัดข้องต่อระบบสื่อสารข้อมูลหลัก (MOTNET) ในการใช้ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง
การประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมด้วยระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ (Web Conference) และ
โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (VoIP) ให้สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่ติดขัด และมีป ระสิ ทธิภ าพในการให้ บ ริการประชาชน ซึ่งจะหมดสัญ ญาลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
กรมทางหลวงจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบงานออนไลน์ของกรมทางหลวง ให้สามารถเชื่อมโยง
กันได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัยในการใช้งานอยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลออนไลน์ของกรมทางหลวง ให้มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งภาระ (Load) การทำงานของระบบสื่อสารข้อมูลหลักได้ และหาก
ไม่มีระบบสื่อสารข้อมูลสำรองดังกล่าว ในอนาคตระบบสื่อสารข้อมูลหลักอาจจะไม่สามารถ
รองรับระบบงานตามโครงการต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้
๒.๓ เพื่อพัฒ นาระบบสื่อสารข้อมูลให้ สามารถใช้งานอินทราเน็ต อิ นเทอร์เน็ต และระบบสื่อสาร
ทางเสียง และสามารถใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๔ เพื่ อรองรั บ การสื่ อสารข้ อมู ลแบบมั ลติ มี เดี ย เช่ น การประชุ มทางไกล (Video Conference)
การประชุมด้วยระบบเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ (Web Conference) เป็นต้น
๓. คำจำกัดความ
๓.๑ หน่วยงานกรมทางหลวงส่วนกลาง

หมายถึง หน่วยงานกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณ
ถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ ๖
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๓.๒ หน่วยงานในภูมิภาค
หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาค ๑๓๘ หน่วยงาน
ประกอบด้วย
๑) สำนักงานทางหลวง
๑๘ สำนักงาน
๒) สำนักเครื่องกลและสื่อสาร (ที่ถนนแจ้งวัฒนะ)
๑ สำนัก
๓) แขวงทางหลวง
๑๐๔ แขวง
๔) แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑ แขวง
๕) ศูนย์สร้างทาง
๕ ศูนย์
๖) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
๔ ศูนย์
๗) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง (ที่ศรีราชา)
๑ ศูนย์
๘) ศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจักรกล (ดอนเมือง) ๑ ศูนย์
๙) ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (ที่ถนนพระราม ๒)
๑ ศูนย์
๑๐) ส่วนเครื่องจักรกล(สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔) ถ.สุขุมวิท อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี ๑ ส่วน
๑๑) ส่วนเครื่องจักรกล(สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ส่วน
๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ
หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ที่มีสิทธิ์ยื่น
ข้อเสนอ เพื่อรับจ้างดำเนินการโครงการนี้
๓.๔ ผู้ว่าจ้าง
หมายถึง กรมทางหลวง
๓.๕ ผู้รับจ้าง
หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตาม
กำหนดไว้ในข้อ ๔ ซึ่งได้รับการพิจารณา
คั ด เลื อ ก และได้ ล งนามในสั ญ ญาให้ เป็ น
ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง
๔. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คล ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล หรื อ ประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมที่ ได้รับ อนุ ญ าตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีเอกสารรับรองการให้ บริการ
เครือข่ายจากผู้ให้บริการระบบสื่อสารข้อมูล หรือประกอบกิจการโทรคมนาคม
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ขึ้นไป
นับถึงวัน ยื่น ข้อเสนอ และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาท
ถ้ว น) ชำระเต็มมูล ค่า โดยมีห ลั กฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันยื่นข้อเสนอ
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานจ้างเหมาบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หรือมี
ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน มีระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ กรอิสระ องค์กรมหาชน
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้อ งถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยส่งสำเนา หนังสือรับรองผลงานที่ออกให้
ไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ออกหนังสือถึงวันยื่นเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)
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๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ประกาศนียบัตรรับรอง
ความรู้ด้านระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์ เครือข่าย และยังไม่ห มดอายุจากบริษัทผู้ผลิ ต หรือ
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่มีเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับระบบเครือข่ายสารสนเทศ
หรืออุปกรณ์เครือข่าย
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ
หรือห้ามเข้ายื่นข้อเสนอกับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของ
การสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๔.๗ ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่เป็ น ผู้ ได้รับ เอกสิท ธิ์ห รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับหนังสือรับรองการสนับสนุนการให้บริการด้านเทคนิค และอะไหล่จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรงสำหรับโครงการฯ นี้
ซึ่งมีรายละเอียดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- อุปกรณ์จัดทำรายงานการใช้งาน Web Caching
- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
- อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) ส่วนกลาง
- อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) ในภูมิภาค
- ระบบจั ดเก็บ ข้อมูล การจราจรทางคอมพิว เตอร์และรายงานการใช้งานเครือข่ายสื่ อสาร
ข้อมูล
โดยต้องยื่ น เอกสารหนั งสื อ รับ รองในวั น ที่ ยื่นข้ อ เสนอ พร้อมรับ รองสำเนาถู กต้อง และ
ประทับตรา (ถ้ามี)
๕. ขอบเขตความต้องการ เงื่อนไข และรายละเอียดทางเทคนิค
๕.๑ ขอบเขตความต้องการระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมู ล
ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑.๑ ติดตัง้ วงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ MPLS VPN (Fiber Optic)
- ความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงไปยัง สำนักงานทางหลวง ๑๘ สำนัก ,แขวง
ทางหลวง ๑๐๔ แขวง ,แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๑ แขวง ,ศูนย์สร้างทาง ๕
ศูนย์ ,ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ๔ ศูนย์ ,ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทางที่
ศรีราชา ๑ ศูนย์ ,ศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒ นาทักษะการใช้เครื่องจักรกล ๑
ศูน ย์ ,ส่วนเครื่องจักรกล (สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔) ๑ ส่วน ,ส่วนเครื่องจักรกล
(สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕) ๑ ส่วน โดยมีเอกสารรับรองความเร็วจากผู้ให้บริการ
- ความเร็ว 4 Mbps เชื่อมโยงไปยัง สำนักเครื่องกลและสื่อ สาร (ที่ถนนแจ้ง
วั ฒ นะ) ๑ สำนั ก ,ศู น ย์ พั ฒ นาเทคโนโลยี งานทาง (ที่ ถ นนพระราม ๒) ๑ ศู น ย์
โดยมีเอกสารรับรองความเร็วจากผู้ให้บริการ
๕.๑.๒ ติ ด ตั้ ง วงจรเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล แบบ MPLS VPN (Fiber Optic) ความเร็ ว
36 Mbps และ 14 Mbps เชื่อมโยงจากหน่วยงานในภูมิภาคมาที่ศู นย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง โดยมีเอกสารรับรองความเร็วจากผู้ให้บริการ
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๕.๑.๓ ติ ด ตั้ งวงจรอิ น เทอร์เน็ ต ประเภท FTTx (Fiber Optic) แบบองค์ ก ร (Corporate)
ที่มีอัตราความเร็วในการรับและส่งข้อมูล ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 30/10 Mbps
พร้อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางจำนวน ๑๓๘ วงจร เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานในภูมิภาค ของ
กรมทางหลวงตามข้อ ๕.๑.๑ โดยมีเอกสารรับรองความเร็วจากผู้ให้บริการ
๕.๑.๔ ติดตั้งวงจรอินเทอร์เน็ตประเภท FTTx (Fiber Optic) แบบองค์กร (Corporate) ที่มี
อั ต ราความเร็ ว ในการรั บ และส่ งข้ อ มู ล ขนาดความเร็ว ไม่ น้ อ ยกว่า 1000/200
Mbps แบบ Fix IP Address จำนวน ๑ วงจร เชื่อมโยงจากหน่วยงานในภูมิภาคมาที่
ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมทางหลวง โดยมี เอกสารรั บ รองความเร็ ว จาก
ผู้ให้บริการ
๕.๑.๕ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื อข่ายสื่อสารข้อมูลรวมส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ติดตั้ง สำหรับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่กรมทางหลวงจ้างเหมาบริการมีดังนี้
๕.๑.๕.๑ ติ ด ตั้ ง ที่ ห้ อ งควบคุ ม คอมพิ วเตอร์ ศู น ย์ เ ท คโนโลยี ส ารสนเท ศ
ประกอบด้วย
- อุปกรณ์จัดทำรายงานการใช้งาน Web Caching จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN)
จำนวน ๑ ชุด
- ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และรายงานการใช้
งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
๕.๑.๕.๒ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) จำนวน
๑ ๓ ๘ ชุ ด ติ ด ตั้ งที่ ห น่ ว ย งาน ใน ภู มิ ภ าค ข อ งก รม ท างห ล ว ง
(ตามภาคผนวก ก.)
๕.๑.๖ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์ ทั้ง Hardware และ Software สำหรับระบบตรวจสอบ
เครื อ ข่ า ยตลอดเวลา พร้ อ มคู่ มื อ ตรวจสอบ (ฉบั บ ภาษาไทย) ที่ ศู น ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของเครือข่ายที่ให้บริการให้เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางทราบทันทีผ่ านการแสดงผลทางหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว และ
ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และรายงานการใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ระบบสามารถตรวจสอบสถานะของ อุป กรณ์ ระบบเครือ ข่ าย SoftwareDefined WAN (SD-WAN) ที่ใช้ในโครงการนี้ ที่ให้บริการของกรมทางหลวง
ได้
- ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และสามารถรายงาน
การใช้ งานระบบเครือข่ ายสื่ อ สารข้อ มู ล ในโครงการ ฯ นี้ ที่ ให้ บ ริการของ
กรมทางหลวงได้
- ระบบสามารถแสดงปริ ม าณการใช้ ง าน (Traffic) ในรู ป แบบกราฟ ทั้ ง
ส่วนกลางและในภูมิภาคได้
- ระบบสามารถให้บริการเทียบถ่ายทอดเวลา (NTP Time Synchronization)
ให้กับระบบหรืออุปกรณ์อื่น ที่ต้องการเทียบถ่ายทอดเวลาได้
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๕.๑.๗ ผู้รั บ จ้ างต้องจั ดทำ Network Diagram การเชื่ อมโยงเครือข่ายของกรมทางหลวง
ฉบั บ สมบู ร ณ์ โดยแสดงรายละเอียดอุ ปกรณ์ และจุดติด ตั้ง รวมทั้ งชื่อผู้ ให้ บริการ
เครื อ ข่ า ย ขนาดวงจร (Bandwidth) และหมายเลข IP Address ของอุ ป กรณ์
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕.๑.๘ ระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล สำรอง (Backup Link) เพื่ อ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า ง
กรมทางหลวงส่ ว นกลางกั บ หน่ ว ยงานในภู มิ ภ าค จะต้ อ งเป็ น ระบบที่ ส ามารถ
รับประกันความเร็วของการรับส่งข้อมูลตามที่ให้บริการ โดยต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบทุกเดือนตลอดสัญญา
๕.๑.๙ เพื่อให้ขอ้ มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
ผู้รับจ้างต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามข้อ ๕.๑.๕.๑ และ
ข้อ ๕.๑.๕.๒ ให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล
๕.๑.๑๐ อุ ป กรณ์ ที่ ผู้ รั บ จ้ า งนำมาใช้ ใ นโครงการ ฯ ต้ อ งรองรั บ มาตรฐาน IPv6 ตาม
แผนปฏิบัติการ เพื่อผลักดั น ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ใน
ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีเอกสารรับรอง
๕.๑.๑๑ ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งดำเนิ น สร้ างการเชื่ อมต่ อแบบ IPSec VPN tunnel จากหน่ วยงานใน
ภูมิภาค จำนวน ๑๓๘ หน่วยงาน มายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวงผ่าน
วงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ FTTx (Fiber Optic)
๕.๑.๑๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Software-Defined WAN
(SD-WAN) สำหรับวงจร MPLS VPN ให้สามารถทำงานร่วมกับวงจรเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลแบบ FTTx (Fiber Optic) โดยสามารถแบ่งภาระการทำงานของระบบงาน
สารสนเทศต่างๆ ที่กรมทางหลวงกำหนด เพื่อให้สามารถใช้งานวงจรเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๑๓ วงจร MPLS VPN จะต้องสามารถทำงานร่วมกับวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบ FTTx
(Fiber Optic) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานทดแทนกันอย่างอัตโนมัติ
หากวงจรใดวงจรหนึ่งขัดข้อง
๕.๒ เงื่อนไขทั่วไป
๕.๒.๑ ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ช ำนาญงานในด้ า นระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล
อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล และสายสัญญาณสื่อสาร เพื่อ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่
ติดตั้งตามสัญญา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามรูปแบบที่กรมทางหลวงกำหนด ตลอด
ระยะเวลาตามสัญญานี้ เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลนี้
ต้องได้รับ ประกาศนียบั ตรทางด้านเครือข่ายสื่ อสารข้อมูล ระดับ พื้น ฐาน โดยต้อง
แสดงคุณสมบัติในวันยื่นข้อเสนอ
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๕.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนการทำงานของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย
สื่อสารข้อมูล และสายสัญญาณสื่อสาร และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ด้านเทคนิคของผู้รับจ้างอย่างน้ อย ๒๐ คน มาปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง ,สำนักงานทางหลวง ในวันและเวลาราชการ และตามที่
กรมทางหลวงร้องขอ โดยให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
๕.๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้
งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันตลอดระยะเวลาการจ้างเหมาบริการตามสัญญา โดยทีม
เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตรทางด้านเครือข่ายดังนี้
๕.๒.๓.๑ ประกาศนี ย บั ต รทางด้ า นเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล ระดั บ ชำนาญการ
(Certified Network Professional : CNP) อย่างน้อย ๑ คน
๕.๒.๓.๒ ประกาศนียบัตรทางด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระดับพื้นฐาน (Certified
Network Associate : CNA) อย่างน้อย ๓ คน
๕.๒.๓.๓ ประกาศนี ย บั ต รระดั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญสำหรั บ อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ า ย
Software-Defined WAN (SD-WAN) อย่างน้อย ๑ คน
โดยทีมที่ปรึกษาดังกล่าวอย่างน้อย ๑ คน จะต้องสามารถติดต่อได้ภายใน
๒ ชั่วโมงและสามารถเข้าไปให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ณ กรมทางหลวง
ภายใน ๔ ชั่วโมง ในวันและเวลาราชการ หรือตามที่กรมทางหลวงร้องขอ
๕.๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลสำรองให้แล้วเสร็จตามสัญญา และสามารถ
แบ่ ง Load การทำงานของระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล หลั ก ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากระบบ
เครื อ ข่ า ยที่ ใ ช้ ง านอยู่ เดิ ม โดยไม่ ห ยุ ด ชะงั ก ให้ พ ร้ อ มใช้ ง านได้ ภ ายในวั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕.๒.๕ ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งรายงานประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารวงจร ให้ ก รมทางหลวง
ตามที่ร้องขอ
๕.๒.๖ ผู้รับจ้างจะต้องแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของ
อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานเบื้องต้น พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งาน
๕.๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนออุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมของ
กรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒.๘ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งทำตารางเปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขเฉพาะ
ต่อข้อกำหนดและรายละเอียดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะ เป็ นรายข้อทุ กข้อของเอกสาร
โครงการฯ โดยใช้ ตัว อย่ างแบบฟอร์ม การเปรียบเที ย บตามตารางที่ ๑.๑ ในการ
เปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารใน
ส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้น อยู่ในส่วนใด
ตำแหน่งใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึง ให้หมาย
เหตุ หรือ ขีด เส้ น ใต้ หรือ ระบายสี พร้อมเขี ย นหั วข้ อกำกั บ ไว้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตรวจสอบกั บ เอกสารเปรี ย บเที ย บได้ ง่า ยและตรงกั น ด้ ว ย หากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่
ดำเนินการตามข้อนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
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ตารางที่ ๑.๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ
ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่
ต้องการ
ระบุ หั ว ข้ อ ให้ ต รง ให้คัดลอกคุณลักษณะ
กั บ หั ว ข้ อ ที่ ร ะบุ ใน เฉพาะที่กรมทางหลวง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด กำหนดมากรอกในช่องนี้
คุณ ลักษณะเฉพาะ
ข้อ ๕.๓
อ้างถึงข้อ

ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่
นำเสนอ
ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่
บริษัทฯ เสนอ

เอกสารอ้างอิง
ระบุหมายเลขหน้าของ
เอกสารอ้างอิงของบริษัทฯ

๕.๓ รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
๕.๓.๑ อุปกรณ์จัดทำรายงานการใช้งาน Web Caching จำนวน ๑ ชุด
ติดตั้งที่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
๕.๓.๑.๑ เป็ น อุป กรณ์ Appliance หรือ Server (เครื่อ งแม่ข่ าย) ที่ มี Software
เฉพาะสำหรับจัดทำรายงานการใช้งาน Web Caching
๕.๓.๑.๒ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๔ แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย
๕.๓.๑.๓ มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB
๕.๓.๑.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 3 TB
๕.๓.๑.๕ สามารถจัดทำรายงานการใช้งานอุปกรณ์ Web Caching จากศูนย์กลาง
ได้
๕.๓.๑.๖ สามารถเก็บ log การใช้งาน Web ของแต่ละผู้ใช้ได้ โดยต้องสามารถ
ระบุ ชื่อ (Username), เวลา (Time), และ Web site ได้เป็นอย่างน้อย
๕.๓.๑.๗ สามารถจัดทำรายงานข้อมูลประเภท Spyware and other Malware,
Video Usage, Web Application Usage, Search Term Usage,
Web Content, Top Users, Top Sites, Top Blocked Sites แ ล ะ
Top Categories ได้เป็นอย่างน้อย
๕.๓.๑.๘ สามารถกำหนดเวลาในการออกรายงานล่วงหน้า (scheduling report)
ได้
๕.๓.๑.๙ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานตามต้องการ (custom report)
ได้
๕.๓.๑.๑๐ สามารถจัดเก็บข้อมูล log ได้ไม่น้อยกว่า 2.5 พันล้านบรรทัด
๕.๓.๑.๑๑ สามารถทำงานร่วมกับ LDAP หรือ Active Directory (AD) เพื่อกำหนด
สิทธิ์การเข้าบริหารจัดการซอฟต์แวร์ได้
๕.๓.๑.๑๒ มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย (Network Interface) แ บ บ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 Ports
๕.๓.๑.๑๓ สามารถติดตั้งกับตู้ Rack มาตรฐานขนาด 19 นิ้วได้
๕.๓.๑.๑๔ สามารถจัดทำรายงานร่วมกับอุปกรณ์ Web Caching ที่กรมทางหลวง
ใช้งานอยู่ได้เป็นอย่างดี
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๕.๓.๒ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน ๑ ชุด
ติดตัง้ ที่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
5.3.2.1 เป็ น อุป กรณ์ ป้ องกัน เครือข่ายชนิด Next Generation Firewall แบบ
Appliance และมี Hardware ช่ วยเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการทำงานแบบ
SPU Hardware Acceleration (ASIC)
5.3.2.2 มี ช่องเชื่ อมต่อ ระบบเครือข่ายแบบ 1 GE RJ-45 หรือ Fiber รวมกั น
แล้วไม่น้อยกว่า 8 Ports และ ช่องสำหรับติดตั้ง Transceiver แบบ 10
GE SFP+ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
5.3.2.3 สามารถป้ อ งกั น การโจมตี ผ่ า นช่ อ งโหว่ ข องระบบต่ า งๆ จาก IPS
signature, Protocol anomaly detection และมีระบบ Rate-based
DOS protection ป้องกัน TCP Syn flood, Port scan, ICMP sweep
ได้เป็นอย่างน้อย
5.3.2.4 สามารถทำ Routing Protocol แบบ OSPF, ISIS, BGP4 และสามารถ
ทำ NAT46, NAT64, IPv6 ได้เป็นอย่างน้อย
5.3.2.5 สามารถพิ สู จ น์ ตั ว ตน (Authentication) ผู้ ใ ช้ ง านได้ โดยรองรั บ
ฐ า น ข้ อ มู ล ผู้ ใช้ แ บ บ Local, LDAP, RADIUS, TACACS+ แ ล ะ มี
คุ ณ สมบั ติ Guest Management ที่ ส ามารถกำหนดระยะเวลาใช้งาน
(Account Expire) และ Auto-Generate User ID พร้ อ มรหั ส ผ่ านได้
เป็นอย่างน้อย
5.3.2.6 สามารถสร้าง IPsec Tunnels แบบ Gateway to Gateway ได้อย่าง
น้ อ ย 1,000 Tunnels และแบบ Client to Gateway ได้ อ ย่ า งน้ อ ย
30,000 Tunnels
5.3.2.7 ส า ม า ร ถ รั บ Concurrent Session ได้ อ ย่ า ง น้ อ ย 5,000,000
Sessions แ ล ะ New Sessions/Sec ไ ด้ อ ย่ า ง น้ อ ย 320,000
Sessions/Sec
5.3.2.8 มีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูลแบบ SSL VPN ได้ไม่น้อยกว่า 5.5
Gbps และสามารถรองรับผู้ใช้งานผ่าน SSL VPN ได้อย่างน้อย 7,000
ผู้ใช้งาน
5.3.2.9 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายสื่อสาร
ได้อย่างน้อย 33 Gbps
5.3.2.10 มีป ระสิ ท ธิภ าพในการป้อ งกั น และตรวจจับ การบุ ก รุก ระบบเครือข่าย
สื่อสารได้อย่างน้อย 9 Gbps
5.3.2.11 มีคุณสมบัติในการตรวจจับไฟล์ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือรั่ วไหลของ
ข้อมูลสำคัญ โดยกำหนดเงื่อนไขแบบ File Type, File Size, Regular
Expression ได้เป็นอย่างน้อย หรือเสนอระบบเพิ่มเติมได้
5.3.2.12 อุ ป ก ร ณ์ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น FCC, VCCI, CE, CTick/RCM/cCSAus, CB และ UL/CBIEC เป็นอย่างน้อย
5.3.2.13 อุปกรณ์ที่นำเสนอผ่านการรับรองมาตรฐานจาก International Computer
Security Association เป็นอย่างน้อย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก
องค์กรที่รับรองมาตรฐาน
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๕.๓.๓ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) ส่วนกลาง
จำนวน ๑ ชุด
ติดตั้งที่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
5.3.3.1 เป็นอุปกรณ์แบบ Hardware Appliance
5.3.3.2 มี Port Interface Gigabit Ethernet แบบ RJ45 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 8 Ports
5.3.3.3 มี Port Interface Gigabit Ethernet แบบ SFP หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 8 Ports
5.3.3.4 มี Port Interface Gigabit Ethernet แบบ SFP+ หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 2 Ports
5.3.3.5 มี Throughput ไม่น้อยกว่า 27 Gbps
5.3.3.6 มี Concurrent Sessions ไม่ น้ อ ยกว่ า 7,800,000 Sessions และ
ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง Sessions ใ ห ม่ ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 300,000
Session/Second
5.3.3.7 อุปกรณ์สามารถกระจายข้อมูล (Load Balance) และสลับช่องสัญญาณ
สื่อสารได้อัตโนมัติ
5.3.3.8 สามารถกำหนดรูปแบบการควบคุมเส้นทางของ Traffic แบบ Latency ,
Jitter ,Package Loss ได้เป็นอย่างน้อย
5.3.3.9 สามารถควบคุ ม และจำกั ด ขนาดการส่ ง ข้ อ มู ล (Traffic Shaping)
ตามช่วงเวลา (Time Schedule) ได้
5.3.3.10 สามารถทำ Routing Protocol แบบ OSPF ,ISIS ,BGP4 ได้เป็น อย่าง
น้อย
5.3.3.11 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ผ่าน HTTP ,HTTPS ,Telnet และ SSH
ได้เป็นอย่างน้อย
5.3.3.12 สามารถใช้งานบริห ารจัดการอุปกรณ์ผ่าน SNMP v1 ,v2 และ v3 ได้
เป็นอย่างน้อย
5.3.3.13 สามารถใช้งานด้วย Remote Syslog เพื่อส่งข้อมูล log ได้
5.3.3.14 สามารถทำงาน IPSec VPN ได้ โ ดยมี Throughput ไม่ น้ อ ยกว่ า 20
Gbps และรองรับ VPN Tunnel ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Tunnels โดย
สามารถเข้ารหัส (Encryption) แบบ DES ,3DES และ AES (128 bit ,
192 bit ,256 bit) ได้เป็นอย่างน้อย
5.3.3.15 สามารถ Backup Configuration และ Restore Configuration ผ่ า น
ทาง HTTP หรือ HTTPS บน Web Management Interface ได้
5.3.3.16 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุ
รวมไม่น้อยกว่า 240 GB
5.3.3.17 มีฟังก์ชั่น Firewall ,IPS และ Application Control เป็นอย่างน้อย
5.3.3.18 มีระบบป้องกัน DoS ,DDoS ,Port Scans ,Syn Flood , UDP Flood ,
ICMP Flood และ ICMP/Address Sweep ได้เป็นอย่างน้อย
5.3.3.19 มีระบบตรวจจับและป้องกัน Virus ผ่านการใช้งานทาง Web ,Mail และ
FTP ได้
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5.3.3.20 สามารถควบคุ ม การเข้ า ถึ ง Web Site (Web Filtering) โดยสามารถ
กำหนดแยกตามประเภทของ Web Categories ได้
5.3.3.21 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV6 ได้
5.3.3.22 อุ ป กรณ์ ต้ อ งได้ ม าตรฐานด้ า น IPSec ,SSL-VPN ,Firewall ,IPS จาก
ICSA หรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย
5.3.3.23 อุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย
๕.๓.๔ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) ในภูมิภาค
จำนวน ๑๓๘ ชุด
ติดตั้งที่หน่วยงานในภูมิภาคของกรมทางหลวง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
5.3.4.1 เป็ นอุ ปกรณ์ แบบ Hardware Appliance มี ระบบประมวลผล (CPU) แบบ
Dual Core หรือดีกว่า และมีหน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า 2 GB
5.3.4.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Ethernet Ports) แบบ Gigabit หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 6 Ports
5.3.4.3 สามารถทำ Routing Protocol แบบ OSPFv3, IS-IS, BGP4 และสามารถ
ทำ NAT46, NAT64 รวมไปถึงสามารถใช้งาน IPv6 ได้
5.3.4.4 สามารถสร้ า ง IPsec Tunnels แบบ Gateway to Gateway ได้ อ ย่ า ง
น้อย 200 Tunnels และแบบ Client to Gateway ได้อย่างน้อย 250
Tunnels
5.3.4.5 สามารถควบคุ ม Application ใช้ ง านผ่ า น WAN link ตามค่ า SLA ที่
กำหนดจาก Latency, Jitter, Packet loss ได้ เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย และ
สามารถทำ Fail-over link ได้แบบอัตโนมัติ
5.3.4.6 สามารถบริหารจัดการ WAN link ได้พร้อมกัน ไม่น้อยกว่า 3 WAN Link
และรองรั บ การทำงานร่ ว มกั บ modem เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยแบบ
4G/LTE หรือ 5G ได้ในอนาคต โดยสามารถทำงานแบบ active พร้อม
กับ link อื่น ๆได้
5.3.4.7 สามารถพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ผู้ใช้งานได้ โดยรองรับฐานข้อมูล
ผู้ ใช้ แ บบ Local, LDAP, RADIUS, TACACS+ และมี คุ ณ สมบั ติ Guest
Management ที่ ส ามารถกำหนดระยะเวลาใช้งาน (Account Expire)
และ Auto-Generate User ID พร้ อ มรหั ส ผ่ า นได้ เป็ น อย่ า งน้ อ ย หรื อ
เสนอระบบเพิ่มเติมได้
5.3.4.8 สามารถรับ Concurrent Session ได้อย่างน้อย 1,700,000 Sessions
และ New Sessions/Sec ได้อย่างน้อย 21,000 Sessions/Sec
5.3.4.9 มีประสิทธิภาพในการส่ งผ่านข้อมูลแบบ SSL VPN ได้ไม่น้อยกว่ า 100
Mbps และสามารถรองรับ ผู้ ใช้ งานผ่ าน SSL VPN ได้ อ ย่ างน้ อ ย 200
ผู้ใช้งาน
5.3.4.10 สามารถบริห ารจั ด การนโยบาย (policy) และการตั้ งค่ า ผ่ า น Web
Browser ได้โดยตรง โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
5.3.4.11 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลบนระบบเครือข่ายสื่อสาร
ได้อย่างน้อย 2.3 Gbps
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5.3.4.12 มีคุณสมบัติในการตรวจจับไฟล์เพื่อป้องกันการสูญหายหรือรั่วไหลของ
ข้อมูลสำคัญ โดยกำหนดเงื่อนไขแบบ File Type, File Size, Regular
Expression ได้เป็นอย่างน้อย หรือเสนอระบบเพิ่มเติมได้
5.3.4.13 อุ ป ก ร ณ์ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น FCC, VCCI, CE, CTick/RCM/cCSAus, CB และ UL/CBIEC เป็นอย่างน้อย
5.3.4.14 อุปกรณ์ที่นำเสนอผ่านการรับรองมาตรฐานจาก International Computer
Security Association เป็นอย่างน้อย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก
องค์กรที่รับรองมาตรฐาน
5.3.4.15 สามารถทำงานร่ วมกั บ อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ า ย Software-Defined
WAN (SD-WAN) ส่วนกลาง ที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓.๕ ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์และรายงานการใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ
ติดตั้งทีห่ ้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
๕.๓.๕.๑ เป็ น อุป กรณ์ แบบ Hardware Appliance หรือ Virtual Appliance ที่ มี
การออกแบบเฉพาะเพื่ อ ทำหน้ า ที่ ในลั ก ษณะเป็ น Centralized Log
Management และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการ Hardening ด้านความปลอดภัย
โดยเฉพาะ
๕.๓.๕.๒ สามารถจั ดเก็บ Log File ได้ ถู กต้ อง ตรงตามพระราชบั ญญั ติว่ าด้ วยการ
กระทำผิ ดเกี่ ยวกั บ คอมพิ วเตอร์ ฉบั บที่ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ โดยต้ องผ่ านการ
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐาน "ระบบเก็ บ รั กษาข้ อมู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์" จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) NECTEC Standard NTS 4003.1-2552 หรือมาตรฐานความ
ปลอดภัย FIPS และ Common Criteria เป็นอย่างน้อย
๕.๓.๕.๓ มีอัตราความสามารถรับจำนวน log ได้ไม่น้อยกว่า 101 GB ต่อวัน หรือ
สามารถเสนอระบบอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลได้ตามข้อกำหนด
๕.๓.๕.๔ สามารถบริหารจัดการผ่านโปรโตคอล HTTPS และ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
๕.๓.๕.๕ สามารถทำการสำรองข้อมูล Log ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น
Tape หรือ DVD หรือ External Storage หรือ FTP/SFTP Server เป็ น
ต้นได้
๕.๓.๕.๖ มี Dashboard ที่ ส รุ ป ข้ อ มู ล Top sources, Top destinations, Top
applications, Top websites, System events แ ล ะ Resource
usage ได้เป็นอย่างน้อย หรือดีกว่า
๕.๓.๕.๗ ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ข้ อ มู ล Log เช่ น Date, Time, Source IP, User,
Destination IP และ Services ได้เป็นอย่างน้อย
๕.๓.๕.๘ มี รู ป แบบรายงาน (Report templates) มาให้ อ ย่ า งน้ อ ย 30 รูป แบบ
และสามารถแสดงรายงานในรูปแบบของ PDF, HTML และ CSV ได้เป็น
อย่างน้อย
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๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคั ดเลือกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามเงื่ อ นไขที่ ก รมทางหลวงกำหนดเท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาของ
กรมทางหลวง ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้ทั้งสิ้น
๖.๒ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมทางหลวงจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
๖.๓ ในการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ กรมทางหลวงจะใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า
ประสิ ท ธิภ าพต่ อ ราคา (Price Performance) โดยพิ จ ารณาให้ ค ะแนนตามปั จจั ยหลั ก และ
น้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
โดยพิจารณาจากข้อกำหนดดังนี้
- การออกแบบระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล
๒๕ คะแนน
- ผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
๒๐ คะแนน
- แผนการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดอายุสัญญา
๑๕ คะแนน
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
๒๐ คะแนน
- แผนบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบฯ
๑๐ คะแนน
- ความพร้อมในการให้บริการและการสนับสนุนด้านอะไหล่ ๑๐ คะแนน
๗. ข้อกำหนดด้านการบริหารโครงการฯ
กรมทางหลวง ต้องการให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) และมี
คุณภาพของงานที่ดี ดังนั้นผู้รับจ้างต้องดำเนินงานในลักษณะการบริหารโครงการฯ ดังนี้
๗.๑ บุคคลากรโครงการฯ
ผู้รับจ้างต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องประกอบด้วยบุคลกรหลักอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๗.๑.๑ ผู้ จั ด การโครงการ (Project Manager) วุ ฒิ การศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยระดั บ
ปริญญาโท มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี
๗.๑.๒ วิ ศ วกรเครื อ ข่ า ย (Network Engineer) วุ ฒิ การศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยระดั บ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ไม่น้อย
กว่า ๓ ปีได้รับประกาศนียบัตรทางด้านเครือข่ายดังนี้
๗.๑.๒.๑ ประกาศนียบัตรทางด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระดับชำนาญ
การ (Certified Network Professional : CNP) อย่างน้ อย ๑
คน
๗.๑.๒.๒ ประกาศนียบัตรทางด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระดับพื้นฐาน
(Certified Network Associate : CNA) อย่างน้อย ๓ คน
๗.๑.๒.๓ ประกาศนี ย บั ต รระดั บ ผู้ เชี่ ย วชาญสำหรั บ อุ ป กรณ์ ร ะบบ
เครือข่าย Software-Defined WAN (SD-WAN) อย่างน้อย ๑
คน
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๗.๑.๓ วิ ศ วกรระบบ (System Engineer) วุฒิ ก ารศึ ก ษาอย่ างน้ อ ยระดั บ ปริญ ญาตรี
มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๗.๒ แผนการบริหารโครงการฯ
ผู้รั บ จ้างต้องเสนอแผนการบริห ารโครงการ (Project Management Plan) โดยต้อง
แสดงข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจนให้ กรมทางหลวงเชื่อว่าผู้ รับจ้างมีแผนการบริหารโครงการที่จะ
สามารถทำให้ โ ครงการนี้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กรมทางหลวงกำหนดอย่ า งมี คุ ณ ภาพได้
โดยแผนการบริหารโครงการฯ ที่จัดทำเสนอ ให้ แสดงเป็ นแผนภูมิการบริห ารโครงการ (Gantt
Chart) ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องทำเป็นแผนรวมที่แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานหลัก รวมทั้งงาน
ย่ อยของแต่ล ะส่ ว นปฏิ บั ติในการบริห ารโครงการฯ และคณะทำงานหลั กต้ องประชุมร่ว มกั บ
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากกรมทางหลวงเพื่ อ รายงานประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริก ารวงจร
ให้กรมทางหลวงทราบ หรือตามที่กรมทางหลวงร้องขอ
๘. การสนับสนุนของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงจะอำนวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ รั บ จ้ า ง เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเรี ย บร้ อ ย และ
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๘.๑ ดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ
๘.๒ ดำเนิ น การจั ด เจ้ า หน้ า ที่ อ ำนวยความสะดวก และให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์
กรมทางหลวง
๘.๓ อนุ ญ าตให้ ผู้ รั บ จ้ า งสามารถใช้ และสามารถส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารของ
กรมทางหลวงตามความเหมาะสม
๙. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงานและการจ่ายเงิน
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นงวดรายเดือน และกรมทางหลวงจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้แก่
ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้การคำนวณค่าจ้างในแต่ละ
เดือนจะคิดจากจำนวนเงินทั้งสัญญา หารด้วยระยะเวลาตามสัญญา
๑๑. หลักประกันการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องวางหลั กประกัน การยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับการยื่นข้อเสนอทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒,๑๖๗,๘๙๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๑๒. การรับประกัน
๑๒.๑ ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งรั บ ประกั น อุ ป กรณ์ ในโครงการ ฯ ไม่ ต่ ำ กว่ า ๑ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งรวมถึงค่าอะไหล่และค่าแรงแบบ Onsite
Service ณ สถานที่ติดตั้ง
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๑๒.๒ ผู้รั บ จ้ างต้องมีการรับ ประกันอุป กรณ์ ในโครงการเมื่อชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยต้องดำเนินการ
ซ่อมแซม แก้ไข ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดนับแต่ได้รับแจ้ง
ดังนี้
๑๒.๒.๑ อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ ายและวงจรสื่ อ สารที่ ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมทางหลวง
ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน ๓ ชั่วโมง
๑๒.๒.๒ อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ยและวงจรสื่ อ สารที่ เ ชื่ อ มโยงไปยั ง หน่ ว ยงานใน ภู มิ ภ าค
ของกรมทางหลวง ต้องรีบดำเนิ นการซ่อมแซมแก้ไขให้ สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
ภายใน ๕ ชั่วโมง
๑๒.๓ ถ้าผู้รับ จ้างไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในข้อ ๑๒.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหา
อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาสำรองใช้งานไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขงานแล้วเสร็จ
โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่
อุปกรณ์ใดๆ ไม่สามารถแก้ไข ซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือขอ
ข ย าย เว ล า พ ร้ อ ม ห ลั ก ฐ าน เห ตุ ผ ล ค ว าม จ ำเป็ น ราย ล ะ เอี ย ด อุ ป ก รณ์ ที่ ช ำรุ ด
ระยะเวลาในการแก้ไขให้ ผู้ ว่าจ้างพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบและอนุมั ติเป็นคราวๆ ไปหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน
๑๓. อัตราค่าปรับ
๑๓.๑ ค่าปรับการส่งมอบงานล่าช้า
เมื่อผู้ รับ จ้างส่ งงานไม่ ทันกำหนดตามสั ญ ญา จะต้องเสี ยค่าปรับเป็ นรายวัน ในอัตรา
ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง จนถึงวันที่ผู้ รับจ้างดำเนินงานส่ งมอบให้ แก่กรมทางหลวง
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
๑๓.๒ ค่าปรับในระยะเวลาการรับประกัน
กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำการแก้ไข และ/หรือ แก้ไขไม่แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดตาม
ข้อ ๑๒.๓ กรมทางหลวง จะคิ ดค่ าปรับ โดยคำนวณค่าปรับเป็ น ชั่ว โมง ในอัต ราชั่ว โมงละ
๑,๐๐๐.- บาท จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
๑๓.๓ หากผู้รับ จ้างไม่เข้าทำการซ่อมแซมแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ จ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซม
แก้ไข โดยค่าจ้างในการจ้างบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้ จ่ายแทนผู้ว่าจ้าง
ทั้งสิ้น รวมทั้งค่าปรับตามข้อ ๑๓.๒ ด้วย
๑๔. ขั้นตอนการตรวจรับ
๑๔.๑ การตรวจรับการทำงานในส่วนกลาง
๑๔.๑.๑ ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งแสดงการทำงานของหน่ ว ยรั บ แจ้ ง เหตุ ขั ด ข้ อ งตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง
โดยกรมทางหลวงจะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อพิจารณาการทำงานของหน่วยรับแจ้ง
เหตุขัดข้อง
๑๔.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องแสดงระบบบริหารเครือข่าย และการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ให้บริการแก่
กรมทางหลวง ณ สถานที่ตามข้อ ๑๔.๑.๑
๑๔.๒ การตรวจรับการทำงาน ณ จุดติดตั้ง
๑๔.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องแสดงการเชื่อมโยงวงจร และความเร็วในการรับส่งข้อมูล (MPLS VPN)
ระหว่ า งศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมทางหลวง กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
และรายการอุปกรณ์ตามสัญญา
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๑๔.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องแสดงขนาดวงจร (Bandwidth) ไม่น้อยกว่าขนาดที่ให้บริการ และแสดง
ความเร็ ว ในการรั บ ส่ งข้ อ มู ล ไม่ น้ อ ยกว่ า ๘๐ เปอร์ เซ็ น ต์ ของขนาดที่ ให้ บ ริ ก าร
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในภูมิภาค (โดยสุ่มตรวจตามข้อ ๑๔.๒.๓)
๑๔.๒.๓ การตรวจรั บ หน่ ว ยงานในภู มิ ภ าค จะทำการเดิ น ทางไปยั ง หน่ ว ยงานในภู มิ ภ าค
โดยการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน
๑๕. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ ๔๓,๓๕๗,๘๐๐.-บาท (สี่สิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ด พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับโครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link)
เพือ่ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าดำเนินการอื่น ๆ
ไว้แล้ว
๑๖. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นี้
๑๖.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
แล้ว
๑๖.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
อนึ่ง กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหายใด ๆ
จากกรมทางหลวงมิได้
๑๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
๑๘. เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
๑๘.๑ ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง หากกรมทางหลวงเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
จ้างข้อใดข้อหนึ่งได้ กรมทางหลวงมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมที่จะชดใช้
ค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขภายในกำหนด ๑๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้ง
๑๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว
ได้ที่
๑๙.๑ สถานที่ : เลขที่ ๒/๔๘๖ ชั้น ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๑๙.๒ โทรศัพท์ : ๐๒-๓๕๔-๖๖๖๘-๗๖ ต่อ ๒๖๗๐๒
๑๙.๓ โทรสาร : ๐๒-๓๕๔-๖๕๐๗
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ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็น
ลายลั ก ษณ์ อั กษร โดยไปรษณี ย์ ตอบรั บ ด่ ว นพิ เศษ (EMS) จ่าหน้ าซองถึ ง “คณะกรรมการรายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น ๓ กรมทางหลวง ถนน
ศรี อ ยุ ธ ยา แขวงทุ่ งพญาไท เขตราชเทวี จั งหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุ ชื่ อที่ อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ภำคผนวก ก. รำยชื่อหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง
ลำดับ
หน่วยงำน
1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
2

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 1

3

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 2

4

แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 3

5

แขวงทำงหลวงลำพูน

6

แขวงทำงหลวงลำปำงที่ 1

7

แขวงทำงหลวงลำปำงที่ 2

8

แขวงทำงหลวงแม่ฮอ่ งสอน

9

สำนักงำนทำงหลวงที่ 2 (แพร่)

10

แขวงทำงหลวงแพร่

11

แขวงทำงหลวงน่ำนที่ 1

12

แขวงทำงหลวงน่ำนที่ 2

13

แขวงทำงหลวงพะเยำ

14

แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ 1

15

แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ 2

16

สำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร)

17

แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 1

18

แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 2
(สว่ำงแดนดิน)
แขวงทำงหลวงนครพนม

19

ที่อยู่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปำง
ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เลขที่ 199 หมู่ 4 ถ.เลียบคลองชลประทำน
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เลขที่ 129 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
เลขที่ 16/97 ถนนพหลโยธิน
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
เลขที่ 289 ถนนจำมเทวี ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 บ้ำนไม้แงะ
ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวำว
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวำว
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000
เลขที่ 234 หมู่ 4 ถนนน่ำน-ท่ำวังผำ
ต.ผำสิงห์ อ.เมือง จ.น่ำน 55000
เลขที่ 3 หมู่ 17 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000
เลขที่ 429 หมู่19 ถ.พหลโยธิน ต.รอเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
เลขที่ 9 ม. 10 ต.ฝำยกวำง อ.เชียงคำ
จ.พะเยำ 56110
เลขที่ 150 ถ.ใสสว่ำง ต.ธำตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เลขที่ 150 ถ.ใสสว่ำง ต.ธำตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เลขที่ 129 นิตโย ต.สว่ำงแดนดิน
อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร
ที่อยู่ 77 ถ.ชยำงกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 053-276744 ต่อ 124
โทรสำร 053-278236
โทรศัพท์ 053-276744 ต่อ 124
โทรสำร 053-278236
โทรศัพท์ 053-260676
โทรสำร 053-278236
โทรศัพท์ 053-891124 ,053-891447
โทรสำร 053-891446
โทรศัพท์ 053-511051
โทรสำร 053-511070
โทรศัพท์ 054-228246
โทรสำร 054-231206
โทรศัพท์ 054-231125
โทรสำร 054-231103
โทรศัพท์ 053-612202
โทรสำร 053-613455
โทรศัพท์ 054-511193
โทรสำร 054-522000
โทรศัพท์ 054-534083
โทรศัพท์ 054-534083
โทรสำร 054-522880
โทรศัพท์ 054-741379
โทรสำร 054-774500
โทรศัพท์ 054-682240 ,054-682232
โทรสำร 054-682241
โทรศัพท์ 054-431076
โทรสำร 054-431190
โทรศัพท์ 053-711139
โทรสำร 053-717754
โทรศัพท์ 042-711059
โทรสำร 042-712886
โทรศัพท์ 042-711059
โทรศัพท์ 042-722311
โทรศัพท์ 042-511123
โทรสำร 042-512580

ภำคผนวก ก. รำยชื่อหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง
ลำดับ
หน่วยงำน
20 แขวงทำงหลวงหนองคำย
21

แขวงทำงหลวงบึงกำฬ

22

แขวงทำงหลวงมุกดำหำร

23

สำนักงำนทำงหลวงที่ 4 (ตำก)

24

แขวงทำงหลวงตำกที่ 1

25

แขวงทำงหลวงตำกที่ 2

26

แขวงทำงหลวงกำแพงเพชร

27

สำนักงำนทำงหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

28

แขวงทำงหลวงพิษณุโลกที่ 1

29
30

แขวงทำงหลวงพิษณุโลกที่ 2
(วังทอง)
แขวงทำงหลวงสุโขทัย

31

แขวงทำงหลวงพิจิตร

32

แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

33

แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

34

สำนักงำนทำงหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

35

แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

36
37

แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
(บึงสำมพัน)
แขวงทำงหลวงเลยที่ 1

38

แขวงทำงหลวงเลยที่ 2 (ด่ำนซ้ำย)

ที่อยู่
ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีชัย อ.เมือง
จ.หนองคำย 43000
เลขที่ 31 หมู่ท1ี่ 3 ต.วิศษิ ฐ์
อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000
เลขที่ 52 ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000
เลขที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน
อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000
เลขที่ 201 ถนนท่ำนำ – เจดีย์ยุทธหัตถี
ต.ป่ำมะม่วง อ.เมือง จ.ตำก 6300
เลขที่ 4/2 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด
จ.ตำก 63110
เลขที่ 252 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
ถ.รำเมศวร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ถ.รำเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
ทำงหลวงหมำยเลข 12 พิษณุโลก – หล่มสัก
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้ำนหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
เลขที่ 127 หมู่ 2 ต.ฆะมัง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
เลขที่ 15 ถ.ประชำนิมิตร ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
เลขที่ 212 หมู่ 3 ตำบลงิ้วงำม อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ถนนสระบุรี – หล่มสัก อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
เลขที่ 213 ถ.สำมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
ถนนสระบุร-ี หล่มสัก ต.ทับสมอทอด
อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
เลขที่ 104 ถนนคีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 4200
เลขที่ 37 หมู่ 1 ต.ด่ำนซ้ำย
อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 42120

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 042-420565
โทรศัพท์ 042-491205
โทรสำร 042-491206
โทรศัพท์ 042-612006
โทรสำร 042-613821
โทรศัพท์ 055-893321 ,055-893322
โทรสำร 055-893320
โทรศัพท์ 0-55511675
โทรสำร 0-5551-3287
โทรศัพท์ 0-55-531287
โทรสำร 055-533387
โทรศัพท์ 055-712271 , 055-716524
โทรสำร 055-712919
โทรศัพท์ 055-302518
โทรสำร 055-302628
โทรศัพท์ 055-302627
โทรศัพท์ 055-312390-1
โทรศัพท์ 055-611258
โทรสำร 055-612895
โทรศัพท์: 056-608600
โทรสำร : 056-608601 ,056-608602
โทรศัพท์: 055-411-005
โทรสำร.055-416-086
โทรศัพท์ 055-428085 ,055-442016
โทรสำร 055-448457
โทรศัพท์ :056-737030-35
โทรสำร : 056 - 737185
โทรศัพท์. 0-5671-1443
โทรสำร 0-5672-1803
โทรศัพท์ 0-5673-1356
โทรสำร: 0 5673 2730
โทรศัพท์: 042-811673
โทรสำร: 042-812663
โทรศัพท์:.042-891228 ต่อ 11
โทรสำร 042-891306

ภำคผนวก ก. รำยชื่อหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง
ลำดับ
หน่วยงำน
39 แขวงทำงหลวงหนองบัวลำภู

56

ที่อยู่
เลขที่ 126 ถ.อุดรธำนี-เลย ต.โพธิ์ชัย
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 3900
สำนักงำนทำงหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เลขที่ 37 ม. 4 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
แขวงทำงหลวงขอนแก่นที่ 1
37 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แขวงทำงหลวงขอนแก่นที่ 2
เลขที่ 374 หมู่ 8 ถนนมลิวรรณ ต.ชุมแพ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
แขวงทำงหลวงขอนแก่นที่ 3(บ้ำนไผ่) ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้ำนไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
แขวงทำงหลวงอุดรธำนีที่ 1
ถ.สำยอุดรธำนี – หนองบัวลำภู
อ.เมือง จ.อุดรธำนี
แขวงทำงหลวงอุดรธำนีที่ 2
เลขที่ 126 หมู่ 19 ถ.อุดรธำนี – สกลนคร
ต.หนองเม็ก อ.หนองหำน จ.ดรธำนี 41130
แขวงทำงหลวงชัยภูมิ
ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงำนทำงหลวงที่ 8 (มหำสำรคำม) ถนนถีนำนนท์ ต.ตลำด อ.เมือง
จ.มหำสำรคำม 44000
แขวงทำงหลวงมหำสำรคำม
ถ.ถีนำนนท์ ต. ตลำด อ. เมือง
จ.มหำสำรคำม 44000
แขวงทำงหลวงยโสธร
ถ.แจ้งสนิท ต.ตำดทอง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
แขวงทำงหลวงกำฬสินธุ์
เลขที่ 97 ถ.สนำมบิน ต.กำฬสินธุ์
อ.เมืองกำฬสินธุ์
แขวงทำงหลวงร้อยเอ็ด
ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.มะอึ
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงำนทำงหลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี) ถ.เกษมสุข ต.วำรินชำรำบ อ.วำรินชำรำบ
จ.อุบลรำชธำนี 34190
แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1
เลขที่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลรำชธำนี 34000
แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 2
เลขที่ 126 หมู่ 19 ถ.อุดรธำนี – สกลนคร
ต.หนองเม็ก อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41130
แขวงทำงหลวงศรีสะเกษที่ 1
ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ต.โพธิ์ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
แขวงทำงหลวงศรีสะเกษที่ 2
ต.โพนข่ำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

57

แขวงทำงหลวงอำนำจเจริญ

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 042-378090
โทรสำร 042-378092
โทรศัพท์ 043-246778
โทรสำร 043-246785
โทรศัพท์ 043-237145
โทรสำร 043-236035
โทรศัพท์ 043-311202
โทรสำร 043-312700
โทรศัพท์ 043-272149
โทรสำร 043-272-111
โทรศัพท์ 042-931603
โทรสำร 042-931604
โทรศัพท์ 042-239137
โทรสำร 042-239120
โทร 044-811158
โทรสำร 044-822127
โทรศัพท์ 043-711278
โทรสำร 043-723317
โทรศัพท์ 043-711109 ,043-71-3561
โทรสำร 043-722401
โทรศัพท์ 045-711504
โทรสำร 045-713051
โทรศัพท์ 043-812501
โทรสำร 043-812273
โทรศัพท์ 043-516580
โทรศัพท์ 045-321484-6
โทรสำร 045-321079
โทรศัพท์ 045-243426 ,045-250586
โทรสำร 044613766
โทรศัพท์ 042-239137
โทรสำร 042-239120
โทรศัพท์ 045-611535
โทรศัพท์ 045-643108
โทรสำร:045-614095
โทรศัพท์ 045-321484-6
โทรสำร 045-321079

ภำคผนวก ก. รำยชื่อหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง
ลำดับ
หน่วยงำน
58 แขวงทำงหลวงสุรินทร์
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ที่อยู่
เลขที่ 395 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงำนทำงหลวงที่ 10 (นครรำชสีมำ) ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครรำชสีมำ 30000
แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 1
ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครรำชสีมำ 30000
แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 2
เลขที่ 160 ถนนสุรนำรำยณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 3
เลขที่ 648 ต.หนองบัวศำลำ
อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
แขวงทำงหลวงบุรีรัมย์
เลขที่ 363 หมู่ 11 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
แขวงทำงหลวงปรำจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ต.หน้ำเมือง
อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000
แขวงทำงหลวงสระแก้ว (วัฒนำนคร) 1210 หมู่ที่ 10 ต.วัฒนำนคร อ.วัฒนำนคร
จ.สระแก้ว 27160
สำนักงำนทำงหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุปศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 1
ถ.พหลโยธิน ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี
แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 2
(ลำนำรำยณ์)
แขวงทำงหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ต.ลำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130

เลขที่ 163/2 ถ.มำตุลี ต.ปำกน้ำโพ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
แขวงทำงหลวงนครสวรรค์ที่ 2
เลขที่ 375 ม. 1 ถ.ตำกฟ้ำอินทร์บุรี
(ตำกฟ้ำ)
ต.ตำกฟ้ำ อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์ 60190
แขวงทำงหลวงสระบุรี
ถ.พหลโยธิน ต.ปำกเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
แขวงทำงหลวงสิงห์บุรี
เลขที่ 699/2 ม. 6 ถ.เอเชีย
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
สำนักงำนทำงหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) 123 ม. 1 ต.ดอนกำยำน
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
แขวงทำงหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
156 ถ.ประชำธิปไตย ต.ท่ำพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
แขวงทำงหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อู่ทอง) เลขที่ 228 ต.จรเข้สำมพัน อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
แขวงทำงหลวงกำญจนบุรี
เลขที่ 55 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ต.ท่ำมะขำม
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 044-511381
โทรสำร 044-514620
โทรศัพท์ 044-242871
โทรสำร 044-244926
โทรศัพท์ 044-242-871
โทรสำร 044-244926
โทรศัพท์ 044-242047 ,044-272814
โทรสำร 044-245383
โทรศัพท์ 044-212200
โทรสำร 044-212199
โทรศัพท์ 044 611657
โทรสำร 044 613766
โทรศัพท์ 037-211098
โทรสำร 037-213225
โทรศัพท์ 037-261231
โทรสำร 037-261232
โทรศัพท์ 036-412378 ,036-420671
โทรสำร 036-422061
โทรศัพท์ 036-411602
โทรสำร 036-421587
โทรศัพท์ 036-461422
โทรสำร 036-461288
โทรศัพท์ 056-221286
โทรสำร 056-226121
โทรศัพท์ 056-241402
โทรสำร 056-241457
โทรศัพท์ 036-211105
โทรสำร 036-222620
โทรศัพท์ 036-5821368
โทรสำร 036-582139
โทรศัพท์ 035-555434 ,035-555475
โทรศัพท์ 035-522133 ,035-511596
โทรสำร 035-522940
โทรศัพท์ 035-552000
โทรสำร 035-552123
โทรศัพท์ 034-520598
โทรสำร 034-520593

ภำคผนวก ก. รำยชื่อหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง
ลำดับ
หน่วยงำน
77 แขวงทำงหลวงชัยนำท

ที่อยู่
ต.บ้ำนกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนำท 17000

78

แขวงทำงหลวงอุทัยธำนี

เลขที่ 2 ถนนรักกำรดี ตำบลอุทัยใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี 61000
เลขที่ 128 ม.8 ต.โรงช้ำง อ.ป่ำโมก จ.อ่ำงทอง

79

แขวงทำงหลวงอ่ำงทอง

80

สำนักงำนทำงหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) เลขที่ 40/2 ถนนวิภำวดีรังสิต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

81

แขวงทำงหลวงกรุงเทพ

82

แขวงทำงหลวงสมุทรสำคร

83

แขวงทำงหลวงอยุธยำ

84

แขวงทำงหลวงปทุมธำนี

85

แขวงทำงหลวงสมุทรปรำกำร

86

แขวงทำงหลวงนนทบุรี

87

แขวงทำงหลวงธนบุรี

88

แขวงทำงหลวงนครนำยก

89

สำนักงำนทำงหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

90

แขวงทำงหลวงชลบุรีที่ 1

91

แขวงทำงหลวงชลบุรีที่ 2

92

แขวงทำงหลวงฉะเชิงเทรำ

93

แขวงทำงหลวงจันทบุรี

94

แขวงทำงหลวงตรำด

95

แขวงทำงหลวงระยอง

เลขที่ 40 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสนำมบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เลขที่ 145/6 ม.12 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน
จ.สุมทรสำคร 74130
58 ม.1 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลงิ อ.พระนครศรีอยุธยำ
จ. พระนครศรีอยุธยำ 13000
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี 12120
เลขที่ 77 หมู่ 12 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบำงนำ
เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
เลขที่ 906 ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ถ.สิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด
กรุงเทพมหำนคร 10700
ตำบลบำงอ้อ อำเภอบ้ำนนำ
จังหวัดนครนำยก 26110
ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110
213 หมู่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
ถ.ตำกอำกำศบำงแสนสำย2 ต.แสนสุข
อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 20130
เลขที่ 247 ถนนมหำจักรพรรด์ ต.หน้ำเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 24000
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เลขที่ 160 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตรำด 23000
เลขที่ 402 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 056-411649
โทรสำร 034-520593
โทรศัพท์ 056-524542
โทรสำร 056-503134
โทรศัพท์ 035-661742
โทรสำร 035-661743
โทรศัพท์ 02-521-0560 ,02-521-0409
โทรศัพท์ 02-552-7299 ,02-552-7331
โทรสำร 02-521-0365
โทรศัพท์ 02-420-1406 ,02-420-6822-3
โทรสำร 02-420-2367
โทรศัพท์ 035-245093 ,035-241092
โทรสำร 02-322-1243
โทรศัพท์ 02-529-1441-2
โทรสำร 02-529-0679
โทร 02-397-4086 ,02-397-4092
โทรสำร 02-397-4105
โทรศัพท์ 02-527-2488
โทรสำร 02-527-2489
โทรศัพท์ 02-435-8288-9
โทรสำร 02-4330928
โทรศัพท์ 037-335288
โทรสำร 037-335288
โทรศัพท์ 038-310399
โทรสำร 038-311273
โทรศัพท์ 038-758538-40
โทรสำร 038-758542
โทรศัพท์ 038-385-778-80
โทรสำร 038-385784
โทรศัพท์ 038-511015 ,038-812633
โทรสำร 038-812632
โทรศัพท์ 039-311014
โทรสำร 039-322190
โทรศัพท์ 039-518033
โทรสำร 039-518032
โทรศัพท์ : 038-611590
โทรสำร : 038-86101

ภำคผนวก ก. รำยชื่อหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง
ลำดับ
หน่วยงำน
96 สำนักงำนทำงหลวงที่ 15
(ประจวบคีรีขันธ์)
97 แขวงทำงหลวงประจวบคีรีขันธ์
98

แขวงทำงหลวงนครปฐม

99

แขวงทำงหลวงชุมพร

100 แขวงทำงหลวงรำชบุรี
101 แขวงทำงหลวงสมุทรสงครำม
102 แขวงทำงหลวงเพชรบุรี
103 สำนักงำนทำงหลวงที่ 16
(นครศรีธรรมรำช)
104 แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชที่ 1
105 แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชที่ 2
(ทุ่งสง)
106 แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีที่ 1
(พุนพิน)
107 แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีที่ 2
(กำญจนดิษฐ์)
108 แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีที่ 3
(เวียงสระ)
109 แขวงทำงหลวงตรัง
110 สำนักงำนทำงหลวงที่ 17 (กระบี่)
111 แขวงทำงหลวงกระบี่
112 แขวงทำงหลวงภูเก็ต
113 แขวงทำงหลวงระนอง
114 แขวงทำงหลวงพังงำ

ที่อยู่
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ถนนเพชรเกษม ต.สนำมจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เลขที่ 236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่ำตะเภำ
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000
เลขที่ 115/1 ถนนพระรำม 2 ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 75000
ถนนรำชวิถี ตำบลคลองกระแชง
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 76000
เลขที่ 297 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมรำช 80000
เลขที่ 297 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมรำช 80000
เลขที่ 81 หมู่ 7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมรำช 80110
เลขที่ 111 ถ.ธรำธิบดี ต.ท่ำข้ำม
อ.พุนพิน จ.สุรำษฏร์ธำนี 84100
เลขที่ 171 ม.7 ต.พลำยวำส
อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160
เลขที่ 1 ม.8 ถ.ทุ่งสง – สุรำษฏร์ธำนี
ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุรำษฏร์ธำนี
เลขที่ 116 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.นำตำล่วง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
เลขที่ 313 หมู่ 12 ต.กระบี่น้อย
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
343 ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
ถนนนริศร ต.ตลำดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8300
ถ.เพิ่มผล ต.เชำนิเวศน์ อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง 85000
เลขที่ 228 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง
อ.เมือง จ.พังงำ 82000

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 032-511201
โทรสำร 032-530438
โทรศัพท์ 032-511223
โทรสำร 032-511358
โทรศัพท์ 034-258856
โทรสำร 034-258855
โทรศัพท์ 077-511035
โทรสำร 077-511034
โทรศัพท์ 032-337304 ,032-332027
โทรสำร-032-326912
โทรศัพท์ 034-762611
โทรสำร 034-7627660
โทรศัพท์ 032-4277129
โทรสำร 032-427128
โทรสำร 075-356030
โทรสำร 075-346710
โทรสำร 075-356030
โทรสำร 075-346710
โทรศัพท์ 075-302020 ,075-302084
โทรสำร 075-302019
โทรศัพท์ 077-311217
โทรสำร 077-311655
โทรศัพท์ 077-276900
โทรสำร 0-7727-6949
โทรศัพท์ 077-361413
โทรศัพท์ 075-581215
โทรสำร 075-581033
โทรศัพท์ 075-600814 – 5
โทรศัพท์ 075-611291 ,075-6-2215
โทรสำร 075-611091
โทรศัพท์ 076-212179
โทรศัพท์ 077-811072
โทรสำร 077-823252
โทรศัพท์ 076-413985
โทรสำร 0-7641-3986

ภำคผนวก ก. รำยชื่อหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง
ลำดับ
หน่วยงำน
115 สำนักงำนทำงหลวงที่ 18 (สงขลำ)

ที่อยู่
เลขที่ 147/74 ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
116 แขวงทำงหลวงสงขลำที่ 1
เลขที่ 4 ถงปละท่ำ ต.บ่อยำง
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
117 แขวงทำงหลวงสงขลำที่ 2 (นำหม่อม) เลขที่ 30/3 ม.6 ต.นำหม่อม
อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 90310
118 แขวงทำงหลวงพัทลุง
เลขที่ 437 ถ.รำเมศวร์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
119 แขวงทำงหลวงยะลำ
เลขที่ 541 ถ.สิโรรส ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลำ 95000
120 แขวงทำงหลวงปัตตำนี
เลขที่ 6 ถ.หนองจิก ต.สะบำรัง
อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000
121 แขวงทำงหลวงนรำธิวำส
ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บำงนำค อ.เมือง
จ.นรำธิวำส 96000
122 แขวงทำงหลวงสตูล
เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ถ.ยนตรกำรกำธร
อ.เมือง จ.สตูล 91140
123 ศูนย์สร้ำงทำงลำปำง
เลขที่ 227หมู่ที่ 8 ถ.ลำปำง – เด่นชัย ต.แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปำง 52150
124 ศูนย์สร้ำงทำงหล่มสัก
ถนนหล่มสัก - ชุมแพ ต.ปำกช่อง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
125 ศูนย์สร้ำงทำงขอนแก่น
เลขที่ 37 หมู่ที่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
126 ศูนย์สร้ำงทำงกำญจนบุรี
เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ต.ปำกแพรก
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
127 ศูนย์สร้ำงทำงสงขลำ
ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
128 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 1
เลขที่40/1 ถ.นอกทำงรถไฟ ต.ในเมือง
(พิจิตร)
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
129 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 2
เลขที่ 147 หมู่ที่ 6 ถ.มิตรภำพ ต.กุดน้ำใส
(ขอนแก่น)
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
130 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 3
เลขที่ 22หมู่ท3ี่ ถ.กำญจนำภิเษก ต.คลองพระอุดม
(ปทุมธำนี)
อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140
131 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 4
เลขที่ 92 หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งสง-สุรำษฏร์ธำนี
(นครศรีธรรมรำช)
ต.หนองหงส์อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110
132 ศูนย์พัฒนำทรัพยำกรบุคคลงำนทำง ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี 20110
133 สำนักเครื่องกลและสื่อสำร
24/4 หมู่ 1 ต.คลองเกลือ
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หมำยเลขโทรศัพท์
โทร 074-311900
โทรศัพท์ 074-311091
โทรสำร 074-311790
โทรศัพท์ 074-383256-7
โทรสำร 074-38-3258
โทรศัพท์ 074-613027
โทรสำร 074-614204
โทรศัพท์ 073-212053
โทรสำร 073-215158
โทรศัพท์ 073-336051
โทรสำร 073-331884
โทรศัพท์ 073-511108
โทรสำร 073-513569
โทรศัพท์ 074-772139
โทรสำร 074-725440
โทรศัพท์ 054-243011-3
โทรสำร 054-243014
โทรศัพท์ 056-756262
โทรสำร 056-756234
โทรศัพท์ 043-246688 ต่อ 101
โทรสำร 043-238943
โทรศัพท์ 034-600740
โทรสำร 034-600742
โทรศัพท์ 074-311391
โทรสำร 074-321083
โทรศัพท์ 056-608934
โทรสำร 056-608934
โทรศัพท์ 043-373398
โทรสำร 043-373400
โทรศัพท์ 025-989355
โทรสำร 025-989356
โทรศัพท์ 075-302073-4
โทรสำร 075-302072
โทรศัพท์ 038-314008-13
โทรสำร 038-323980-81
โทรศัพท์ 02-5746435

ภำคผนวก ก. รำยชื่อหน่วยงำนในภูมิภำคของกรมทำงหลวง
ลำดับ
หน่วยงำน
134 ศูนย์ทดสอบสมรรถนะและพัฒนำ
ทักษะกำรใช้เครื่องจักรกล
135 ส่วนเครื่องจักรกล
(สำนักงำนทำงหลวงที่ 14)
136 ส่วนเครื่องจักรกล
(สำนักงำนทำงหลวงที่ 15)
137 แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง
138 ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีงำนทำง

ที่อยู่
อำคำรอุตรำภิมุข แขวงสนำมบินดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขที่ 1002 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว
เขตลำดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10520
บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6+500 ริมทำง
หลวงหมำยเลข 35 (ถนนพระรำม 2)
แขวงแสมดำ เขตบำงขุนเทียน กทม.

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 02-5336110 ,02-5336117
โทรสำร 02-5336110
โทรศัพท์ 038-283380 ,038-282862
โทรสำร 038-283381
โทรศัพท์ 032-511483
032-530438 ต่อ 422
โทรศัพท์ 02-3607954 ต่อ 240
โทรสำร 02-3607956
โทรศัพท์ 02-3546561
โทรสำร 02-3546601

