
 

  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

โครงการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรมทางหลวง 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  กรมทางหลวงเปนหนวยงานท่ีไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงานและ

ใหบริการประชาชนหลาย ๆ ดาน ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

โดยเฉพาะระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีชวยอํานวยความสะดวกในงานสารบรรณและการจัดเก็บ

เอกสารทางราชการของหนวยงานภายในกรมทางหลวง ท่ัวประเทศ  

   โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนเวลามากกวา 11 ป

แลว (ตั้งแต พ.ศ. 2552) และเพ่ือใหระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง  

ไมกอใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนตองมีการจางดูแลบํารุงรักษา

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการดําเนินงานของกรมทางหลวงสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการจางพัฒนาและเปนระบบท่ีมีความซับซอน ใชงาน

กวางขวางท่ัวประเทศ สามารถแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบไดอยางทันทวงที รวมถึงการตรวจสอบระบบ

เพ่ือปองกันความเสี่ยงในการเกิดระบบลม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองหาผูรับจางเพ่ือดําเนินการ

บํารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรมทางหลวง และระบบจัดเก็บและเผยแพรขอมูล

และขาวสาร ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือใหระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรมทางหลวง และระบบจัดเก็บและเผยแพรขอมูล

และขาวสาร สามารถใหบริการผูใชงานท่ัวประเทศไดอยางตอเนื่อง 

2.3 เพ่ือใหระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรมทางหลวง และระบบจัดเก็บและเผยแพรขอมูล

และขาวสาร มีความทันสมัยและยืดหยุนตอการใชงาน 
 

3. คําจํากัดความ 

3.1 ระบบสารบรรณฯ หมายถึง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรมทางหลวง 

3.2 ระบบจัดเก็บฯ หมายถึง ระบบจัดเก็บและเผยแพรขอมูลและขาวสาร 

3.3 ผูยื่นขอเสนอ หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุมนิติบุคคล ท่ีมีสิทธิ์ยื่นขอเสนอ  

   เพ่ือรับจางดําเนินการโครงการนี้  

3.4 ผูวาจาง หมายถึง กรมทางหลวง 

3.5 ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนดไวในขอ ๔   

  ซ่ึงไดรับการพิจารณาคัดเลือก และไดลงนามในสัญญากับ 

ผูวาจาง 
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4. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

4.1 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานทําระบบคอมพิวเตอรท่ีประกวดราคาจาง 

4.2 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหามติดตอ หรือหามเขาเสนอราคากับทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ี

ไดรับผลการสั่งใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.3 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น 

4.4 ผูยื ่นขอเสนอตองม ีประสบการณการทํางานดานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศใหก ับทาง

หนวยงานราชการ โดยตองม ีส ัญญาการบริการบํารุงรักษาระบบงานท่ีเก่ียวของ หรือม ีการ

พ ัฒนาและต ิดต ั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหกับหน วยงานทางราชการ โดยต องม ี

สัญญาในวงเงินไมต่ํากวา 700,000 บาทตอสัญญา อยางนอย 2 สัญญา และสัญญาดังกลาว

ตองม ีอาย ุไมเก ิน ๒ ปน ับถ ึงว ันท่ียื่นขอเสนอ โดยจะตองแนบสำเนาหน ังส ือร ับรองผลงานหร ือ

สำเนาส ัญญาด งักล าวมาพรอมในว ันย ื่นเอกสาร 

4.5 ผูยื่นขอเสนอตองมีความเขาใจในระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ท่ีนํามาติดตั้งท่ี 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปนอยางดี และทําการปรับปรุงระบบสารบรรณฯ และระบบ

จัดเก็บฯ ดังกลาวใหสามารถเชื่อมโยงและเหมาะสมกับความตองการของกรมทางหลวง  

เชน ระบบรับ-สงหนังสือ ระบบรายงานทะเบียนรับ-สง ฯลฯ 

4.6 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอรายชื่อทีมงานหรือบุคลากรของผูยื่นขอเสนอ (แบบฟอรมตาม 

ภาคผนวก ก.) ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําหรือใหความชวยเหลือแกกรมทางหลวง 

 

5. วงเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณ 1,168,600 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน) 
 

6. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 10 เดือน  
 

7. ระยะเวลาสงมอบงานและการจายเงิน 

ผูรับจางตองสงมอบงานเปนงวดรายเดือน โดยกรมทางหลวงจะจายคาจางเปนรายเดือน ใหแกผู

รับจาง เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว ท้ังนี้การคํานวณคาจางใน

แตละเดือนจะคิดจากจํานวนเงินท้ังสัญญา หารดวยระยะเวลาตามสัญญา 

7.1 ผูรับจางตองสงมอบงาน สําหรับพิจารณาตรวจรับงวดงานในแตละงวด ดังนี้ 

7.1.1 เอกสารรายละเอียดปญหาท่ีไดรับ ประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 

- วันท่ีรับแจงปญหา 

- หนวยงานผูแจงปญหา  

- ผูแจงปญหา  /- หมายเลข... 
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- หมายเลขโทรศัพทของผูแจงปญหา 

- ประเภทของปญหา 

- รายละเอียดของปญหา 

- ผูแกไขปญหา 

- วันท่ีแกไขปญหา 

- รายละเอียดการแกไขปญหา 

- ผูตรวจสอบผลการแกไขปญหา (เจาหนาท่ีกรมทางหลวง) 

- วันท่ีตรวจสอบผลการแกไขปญหา 

- สถานะของปญหา 

- ผลการดําเนินงาน 

7.1.2 สรุปผลการดําเนินงานในแตละเดือน โดยแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิกราฟ โดยมี

รายการดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

- จํานวนปญหาท่ีไดรับ 

- ประเภทของปญหา 

- สถานะของปญหา 

7.2  ผูรับจางตองสงมอบงาน สําหรับพิจารณาตรวจรับงวดท่ี 10 ประกอบดวยเอกสาร จํานวน  

8 ชุด พรอมบันทึกขอมูลลงในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (เชน ยูเอสบีแฟลชไดรฟ) จํานวน 8 ชุด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7.2.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระบบหรือการตั้งคา (Configuration) โดยแยกเปน

รายเครื่องและรายอุปกรณ ผูรับจางตองจัดทําเอกสารรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

7.2.2 เอกสารวิธีการแกไขปญหา ท่ีเกิดข้ึนกับระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 

- ปญหาท่ีพบ 

- รายละเอียดของปญหา 

- วิธีแกไขปญหา 

7.2.3 เอกสารสรุปแนวทางการดําเนินงานระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ในอนาคต

ตอไป 
 

8. รายละเอียด และขอบเขตของงาน 

8.1 ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 

8.1.1 ผูรับจางตองบํารุงรักษา และซอมแซมแกไข ขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการทํางานของระบบ

สารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Servers) และอุปกรณท่ี

เก่ียวของ  

 

/ 8.1.2 หากขอผิดพลาด... 
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8.1.2 หากขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมีผลใหตองแกไขปรับปรุงระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 

ผูรับจางตองปรับปรุงและจัดทําเอกสารเปลี่ยนแปลงการวิเคราะหและออกแบบระบบ  

ท่ีใชในระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ใหเปนปจจุบัน 

8.1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระบบหรือการตั้งคา (Configuration)  ภายใน

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Servers) และอุปกรณท่ีเก่ียวของ ผูรับจางตองปรับปรุงและ

จัดทําเอกสารการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระบบหรือการตั้งคา (Configuration) 

ดังกลาว โดยแยกเปนรายเครื่อง และรายอุปกรณ 

8.1.4 ผูรับจางตองมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญ ในระบบงานสารบรรณฯ และระบบ

จัดเก็บฯ ท่ีกรมทางหลวงใชงานอยู 

8.2 การบริหารจัดการฐานขอมูล และขอมูลของระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ 

8.2.1 ผูรับจางตองมีผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูลโดยเฉพาะ เพ่ือใหคําแนะนําพรอมบํารุงรักษา 

และซอมแซมแกไข ขอผิดพลาดอันเกิดจากการทํางานของโครงสรางฐานขอมูล 

ท่ีออกแบบไว เชน Index, Analysis และปรับปรุงพ้ืนท่ี เปนตน 

8.2.2 กรณีท่ีผูรับจางปรับปรุงแกไขระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯมีผลกระทบตอ

ฐานขอมูล ผูรับจางจะตองดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ ใหสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

8.3 การบริหารจัดการระบบจําลองเครื่องเสมือนดวยซอฟตแวร (Virtualization Management)  

8.3.1 ผูรับจางตองทําการวิเคราะหและตรวจสอบระบบจําลองเครื่องเสมือนดวยซอฟตแวร 

(Virtualization Management) ของระบบ เชน Host Logs, vCenter Logs และ

ปรับปรุงพ้ืนท่ี เปนตน 

8.3.2 ผูรับจางตองทําการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไข ระบบจําลองเครื่องเสมือนดวย

ซอฟตแวร (Virtualization Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.4 การดําเนินการบํารุงรักษา 

8.4.1 ผูรับจางจะตองกําหนดชองทางในการติดตออยางนอย ๓ ชองทาง เพ่ือรับแจงปญหาของ

ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ เม่ือมีเหตุขัดของ 

8.4.2 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมชองทางในการรับแจงปญหา หรือ Call Center พรอมหมายเลข

โทรศัพท สําหรับติดตอไดในวันทําการ ตั้งแตเวลา 08.00 - 17.00 น. 

8.4.3 ผูรับจางตองจัดหาเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาในกรณีเกิดปญหาเรงดวน สามารถติดตอ 

ไดตลอด 24 ชั่วโมง อยางนอย 1 คน  

8.4.4 ผูรับจางจะตองจัดหาเจาหนาท่ีผู เชี่ยวชาญในการบํารุงรักษาระบบสารบรรณฯ           

ระบบจัดเก็บฯ ระบบฐานขอมูล และระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เขามาดําเนินการสํารวจ

ระบบตาง ๆ และสงเอกสารรายงานสรุปการสํารวจภายในงวดงานท่ี 1  

/8.4.5 ผูรับจาง... 
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8.4.5 ผูรับจางตองจัดหาเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญและมีความชํานาญในการวิเคราะห แกไขปญหา

ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ จํานวน 1 คน เขามาประจําท่ีศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เดือนละอยางนอย 1 วัน เพ่ือแกไขปญหาหรือขอขัดของท่ีเกิดข้ึน 

8.4.6 กรณีไมสามารถใชงานระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ผูรับจางจะตองดําเนินการ

แกไขใหสามารถใชงานไดตามปกติ ภายใน 1 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง   

8.4.7 กรณีเกิดขอผิดพลาด (BUG Program หรือ fault หรือ failure) จากการทํางานของ

ระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ

ภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง  

8.4.8 กรณีท่ีระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ ทํางานผิดพลาด ซ่ึงเกิดจากการบํารุงรักษา 

หรือซอมแซมแกไขของผูรับจาง ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหสมบูรณ แมวาจะสิ้นสุด

สัญญาแลว 

8.4.9 หากมีเหตุจําเปนตองหยุดการใหบริการระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ  

เพ่ือดําเนินการบํารุงรักษา ซอมแซมแกไขระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ  

หรือระบบฐานขอมูล ผูรับจางจะตองทําหนังสือแจงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๕ วันทําการ โดยขอมูลท่ีแจงดังนี้ 

- วันท่ี ระยะเวลา และสถานท่ี ท่ีใชดําเนินการ  

- สาเหตุ และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

- วิธีในการดําเนินการ 

- ผูติดตอประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท 

เวนแตเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเรงดวนเพ่ือใหระบบสารบรรณฯ และระบบจัดเก็บฯ

สามารถทํางานไดอยางปกติ ผูรับจางสามารถดําเนินการได โดยไดรับความเห็นชอบจาก

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

9.1 กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอหลักฐานเอกสารครบถวนถูกตอง  

และปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกรมทางหลวงกําหนดเทานั้น ท้ังนี้การพิจารณาของกรมทางหลวง 

ถือเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะอุทธรณหรือฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก 

กรมทางหลวงไมไดท้ังสิ้น 

9.2 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมทางหลวงจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) 

9.3 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมทางหลวงจะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ

ตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด ดังนี้ 
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1) ราคาท่ียื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๖๐ 

2) คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดน้ําหนักเทากับ รอยละ ๔๐ 

โดยพิจารณาจากขอกําหนดดังนี้ 

- ผลงานและประสบการณท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ   60  คะแนน 

- ความรูความสามารถของบุคลากร     40  คะแนน 
 

10.  การบอกเลิกสัญญาและการคิดคาปรับ 

10.1 กรณีผูรับจางผิดสัญญา จะถูกปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง แตไม

นอยกวา 100 บาท จนถึงวันท่ีผูรับจางดําเนินการสงมอบใหแกกรมทางหลวง ถูกตองครบถวน

ตามสัญญา 

10.2 หากผูรับจางไมดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดขอใดขอหนึ่ง กรมทางหลวงมีสิทธิ์บอกเลิก

สัญญา และผูรับจางจะตองเปนผูชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกรมทางหลวงจะพิจารณา

เสนอใหผูรับจางเปนผูท้ิงงานของทางราชการตอไป 

 

11.  งานตามรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะนี้ 

11.1 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ .      -   แลว 

11.2 ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ.   2564       

อนึ่ง กรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ .ศ.   2564       

กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได โดยผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองสิทธิ หรือคาเสียหายใด ๆ 

จากกรมทางหลวงมิได 

 

12.  ลิขสิทธิ์และความเปนเจาของ 

12.1 โปรแกรมประยุกตและระบบงานท่ีพัฒนาสําหรับโครงการนี้ เปนลิขสิทธิ์ของกรมทางหลวง 

แตเพียงผูเดียว 

12.2 ขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการรวบรวมและขอมูลท่ีนํามาใชในการจัดทําหรือการพัฒนาระบบท้ังหมด

ตองสงคืนหรือสงมอบ กรมทางหลวง และจะตองไมนําไปเผยแพรตอบุคคลภายนอก  

หรือนําไปใชในกิจการอ่ืน ๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมทางหลวง 

 

13.  เพ่ือประโยชนแกราชการ 

กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ ในการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการขอกําหนดดังกลาวนี้  

ไดตลอดเวลา รวมท้ังใหถือวาการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผูวาจางเปนอันเด็ดขาด ท้ังนี้ผูรับจางไดตกลง

ยินยอมไมเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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14.  สถานท่ีติดตอหรือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม หรือสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 

14.1 สถานท่ี  : เลขท่ี ๒/๔๘๖ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง อาคารสุขุมวิท ชั้น ๓  

 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

14.2 โทรศัพท  : 02-354-6668 ตอ ๒๖๗๐4, 26717 

14.3 โทรสาร  : ๐๒-๓๕๔-๖๕๐7 
 

 ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับขอบเขตของงานนี้ 

เปนลายลักษณอักษร โดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง “คณะกรรมการกําหนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง โครงการบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

กรมทางหลวง  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น ๓  กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท 

เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุชื่อท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
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ภาคผนวก ก. 

แบบแจงประวัติการทํางานรายบุคคล 

 

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

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

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

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

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

ประวัติการศึกษา 

วุฒิ / ปริญญา สาขา ปท่ีจบการศึกษา สถาบัน 
    
    

ประสบการณทํางาน 

ปพ.ศ. หนวยงาน ตําแหนง ลักษณะงาน และ โครงการ 
    
    
 

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

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

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