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รางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเดินทาง 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปงบประมาณ 2559 กรมทางหลวงไดดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบริการขอมูลแผนท่ีทางหลวง สอบถามระยะทาง แนะนํา
เสนทางการเดินทาง แสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ การกอสรางบนทางหลวง อีกท้ัง หากเกิดเหตุภัยพิบัติและ
สถานการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการสัญจรของผูใชทาง ก็สามารถใชขอมูลแผนท่ีจากระบบในการตัดสินใจ
เดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดโดยงายผานชองทางอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile 
Device)   
  ดวยความสามารถของระบบฯ ท่ีมุงเนนอํานวยความสะดวกใหบริการประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลดานสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีทันสมัยและมีประโยชน เพ่ือใชในการวางแผนการเดินทาง จึงไดดําเนินการ
เพ่ิมขีดความสามารถของระบบฯ เพ่ือรองรับการใชอยางไดอยางเต็มรูปแบบมากยิ่งข้ึน โดยประชาชนสามารถ
รับทราบขอมูล ขาวสาร เกิดการปฏิสัมพันธกับหนวยงาน มีการแบงปนขอมูล ขาวสารท่ีเกิดข้ึนบน 
ทองถนนไดอยางทันเหตุการณ นําไปใชในการตัดสินใจในการเลือกเสนทางสัญจรท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ท้ังนี้ ไดมีการปรับปรุงแผนท่ีฐาน (Base Map) และการบูรณาการขอมูลใหสามารถแลกเปลี่ยน 
ประสาน และเชื่อมโยงขอมูลโดยใชเทคโนโลยี WMS (Web Map Service) และ Web Service อันจะกอใหเกิด
ประโยชนตอผูใชงานระบบ เพ่ือชวยใหผูใชรถตัดสินใจเลือกใชเสนทางในการเดินทางไดถูกตองท้ังกอนเดินทาง
และขณะเดินทาง 

 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือใหระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอเนื่อง 
2.2   เพ่ิมประสิทธิภาพของแผนท่ีฐานใหสอดคลองกับขอมูลท่ีใหบริการบนแอปพลิเคชัน 
๒.3 มีระบบประชาสัมพันธใหแกประชาชนไดรับรูขาวสารอยางทันทวงที กอใหเกิดภาพลักษณอันดีตอ

กรมทางหลวง 
๒.4 มีการบูรณาการขอมูลใหสามารถแลกเปลี่ยน ประสาน และเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของกัน ท้ังภายใน

และภายนอกกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๓. คํานิยาม  
3.1 ผูยื่นขอเสนอ หมายถึง นิติบุคคลหรือกลุมนิติบุคคล ท่ีมีสิทธิ์ยื่นขอเสนอ เพ่ือรับจาง

ดําเนินการโครงการนี้ 
3.2 ผูวาจาง หมายถึง กรมทางหลวง  
3.3 ผูรับจาง หมายถึง ผูยื่นขอเสนอท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนดไวในขอ ๔ ซ่ึงไดรับ

การพิจารณาคัดเลือก และไดลงนามในสัญญาใหเปน 
ผูรับจางกับผูวาจาง 

/3.4 ภูมิสารสนเทศ...  
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3.4 ภูมิสารสนเทศ  หมายถึง ศาสตรสารสนเทศท่ีเนนการบูรณาการเทคโนโลยีทางดาน
การสํารวจ การทําแผนท่ี และการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
เขาดวยกัน เพ่ือศึกษาเก่ียวกับพ้ืนท่ีบนโลกประกอบดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) การรับรูจากระยะไกล 
(RS)  และระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก  (GPS) 

3.5 Service API   หมายถึง บริการขอมูลแผนท่ีออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ประกอบดวย ขอมูลภาพแผนท่ีฐาน (Base Map) ขอมูล
โครงขายทางหลวง (Network Dataset) ขอมูลสถานท่ี 
สําคัญ (Land Mark) และขอมูลปริมาณจราจร (Traffic) 

 

๔. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลผู มีอาชีพใหบริการงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 
4.2 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และ/หรือตองไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 
เปนธรรม  

4.3 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหาม
ติดตอ หรือหามเขายื่นขอเสนอกับทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งให 
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.4 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4.5 กรณีผูยื่นขอเสนอมอบหมายใหพนักงานของผูยื่นขอเสนอซ่ึงไมใชกรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจ 
เต็มทําการยื่นเอกสารแทน หรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น ตองมอบอํานาจเปนหนังสือ (ตามแบบของกรมทางหลวง)  
เปนผูแทนท่ีมีอํานาจเต็มโดยชอบดวยกฎหมาย 

4.6 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคา ในวงเงินไมนอย
กวา 5,000,000.- บาท (หาลานบาทถวน) ตอหนึ่งสัญญา รวมจํานวนไมนอยกวา 3 ผลงานนับถึงวันท่ียื่น
เอกสารประกวดราคา และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมใหมีฐานะเปนราชการบริหาร 
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานราชการท่ีกรมทางหลวงเชื่อถือ โดยยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือ
สําเนาสัญญาพรอมประทับตราบริษัท (ถามี) 

4.7 ผูยื่นขอเสนอตองจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีการจดทะเบียนกอตั้งมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ข้ึนไป นับถึง
วันยื่นขอเสนอราคา และมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบลานบาทถวน) ชําระเต็มมูลคา 
โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ออกใหหรือรับรองใหไมเกิน             
๖ เดือน นับจากวันยื่นขอเสนอ 

 
 
 
 

/5. ความตองการท่ัวไป... 
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๕. ความตองการท่ัวไป 
  ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลและเอกสารหลักฐานอางอิงดังตอไปนี้ 

 

๕.๑ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ี กรมทางหลวงตองการ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ กับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอซ่ึงจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับ
เอกสารท่ีเสนอ โดยใหจัดทําในรูปแบบดังตอไปนี้ 

 
๕.๒ ผูยื่นขอเสนอตองมีบุคลากรท่ีมีประสบการณตามสาขาท่ีระบุ โดยจะตองอยูปฏิบัติงานตาม

โครงการฯ ในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา รายละเอียดดังนี้ 
๕.๒.๑ ผูจัดการโครงการฯ จํานวน ๑ คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ 11-๑5 ป 
๕.๒.๒ ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จํานวน ๑ คน วุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี/โท ประสบการณ ๕-๑๐ ป 
๕.๒.๓ นักวิเคราะหระบบ จํานวน ๒ คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ประสบการณ ๕-๑๐ ป 
๕.๒.๔ โปรแกรมเมอร จํานวน 6 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ประสบการณ ๕-๑๐ ป 
๕.๒.๕ นักพัฒนาระบบฐานขอมูล จํานวน ๑ คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ประสบการณ 

๕-๑๐ ป 
๕.๒.๖ นักออกแบบเว็บไซต จํานวน ๑ คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ประสบการณ ๕-๑๐ ป 
๕.๒.๗ นักออกแบบกราฟก จํานวน ๑ คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ประสบการณ ๕-๑๐ ป 
๕.๒.๘ นักทดสอบระบบ จํานวน ๒ คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ประสบการณ ๕-๑๐ ป 
๕.๒.๙ เลขานุการโครงการฯ/ผูประสานงานโครงการฯ  จํานวน ๑ คน 

 โดยบุคลากรในแตละสาขา แตละคนจะตองสงประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติ
ประสบการณ ตามความเชี่ยวชาญ พรอมรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป และแนบแผนผังแสดงหนาท่ีและ
ความรับผิดขอบของบุคลากรท่ีทํางานตามโครงการฯ ในครั้งนี้ หากมีบุคลากรท่ีไมไดเปนเจาหนาท่ีประจําของ 
ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือยืนยันการรวมดําเนินการดวย 

๕.๓ ผูรับจางตองเสนอแผนการดําเนินงานในทุกข้ันตอน พรอมเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
๕.๔ ผูรับจางตองปรับปรุงและออกแบบแอปพลิเคชันตามท่ีระบุในรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน

และติดต้ังบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมท่ี 
กรมทางหลวงมีอยู 

๕.๕ ผูรับจางตองจัดทําแผนบริหารจัดการฐานขอมูลระบบฯ 
 

/5.6 ผูรับจาง... 

อางถึงขอ 
ขอกําหนดรายละเอียด

และคุณสมบัติเฉพาะ 

การยอมรับ

ขอเสนอ 
คุณลักษณะท่ีนําเสนอ เอกสารอางอิง 

ระบุหัวขอ

ใหตรงกับ

หัวขอท่ีระบุ

ในขอ … 

ใหคัดลอกรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ

ตามท่ีกรมทางหลวง

กําหนด 

ตรงตาม

ขอกําหนด   

ตามคุณลักษณะ

เฉพาะ 

ใหระบุรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะท่ีผู

ยื่นขอเสนอเสนอมาให

พิจารณา 

ระบุเลขหนาของ

เอกสารอางอิง 
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๕.๖ ผูรับจางตองติดตอกลับทางโทรศัพทเพ่ือรับทราบและแจงแนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตน
ภายใน ๓๐ นาทีหลังจากไดรับแจงจากกรมทางหลวงไดตลอดเวลาราชการ 

๕.๗ ผูรับจางจะตองนําเสนอแผนการดําเนินงานในทุกข้ันตอน ท้ังนี้ผูรับจางจะตองทําเปนแผนภูมิ 
การบริหารโครงการฯ ท่ีแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการทํางานหลัก รวมท้ังงานยอยของแตละสวน  

๕.๘ ผูรับจางจัดทํารายงานการดําเนินการและการปฏิบัติงานเปนรายงวดตอคณะกรรมการตรวจรับฯ 
หากตองการปรับปรุงแกไขตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

๕.๙ ผูรับจางตองรับประกันวาโปรแกรม ภาพ และเสียงท่ีนํามาใชในโครงการฯ นี้จะตองมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย  หากมีกรณีกลาวหาฟองรองคาเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธิ์ ผูรับจางตองรับผิดชอบ 
ความเสียหายตาง ๆ ในทุกกรณี 

๕.๑๐ ผูรับจางตองรักษาความลับ และไมนําขอมูลใด ๆ ของกรมทางหลวงไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต  
 

๖. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

๖.๑ ปรับปรุงการออกแบบและพัฒนาโครงราง (Template) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเหมาะสมกับผูใชงาน  

 

๖.๒ ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมการเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ในรูปแบบ Web Map Service 
และ Web Service ตามท่ีกรมทางหลวงเห็นชอบ เพ่ือนําขอมูลมาแสดงบนแผนท่ีและสนับสนุนการ
วิเคราะหขอมูลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชอยูในปจจุบัน ดังรายการ
ขอมูลตอไปนี้  

6.2.1 ขอมูลกลอง CCTV บนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง จากกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
6.2.2 ขอมูลกลอง CCTV บนทางหลวง จากสํานักอํานวยความปลอดภัย  
6.2.3 ขอมูลกอสรางทางหลวง จากสํานักแผนงาน  
6.2.4 ขอมูลขาวสาร จากเว็บไซตกรมทางหลวง  
6.2.5 ขอมูลสารสนเทศโครงขายทางหลวง จากสํานักบริหารบํารุงทาง 
6.2.6 ขอมูลภัยพิบัติ จากสํานักบริหารบํารุงทาง 

 

๖.๓ จัดหาบริการขอมูลแผนท่ีออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Service API) เพ่ือปรับปรุงขอมูล
แผนท่ีฐานท่ีใหบริการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ 

๖.๓.๑ สามารถรับขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลภาพแผนท่ีฐาน แบบมาตรฐาน 
(Standard Cache Basemap) ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังประเทศไทย รวมพ้ืนท่ี ท้ังประเทศ 516,042 ตร.กม.      
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตําแหนงสถานท่ีตาง ๆ เชน หนวยงานราชการ, วัด, สถานศึกษา, โรงพยาบาล, 
หางสรรพสินคา, สถานท่ีทองเท่ียว, ปมน้ํามัน เปนตน และขอมูลโครงขายคมนาคม (Network Dataset)   
ของผูใหบริการขอมูลแผนท่ีออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ในรูปแบบ Application Programming 
Interface ท่ีสามารถใชงานรวมกับซอฟตแวรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีกรมทางหลวงมีอยูเดิม 

๖.๓.๒ สามารถรองรับ Service API ไมนอยกวา 33,1๐๐,๐๐๐ Transactions และใชงาน
ตอเนื่อง  
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๖.๓.๓ สามารถรองรับการทํางานบนแผนท่ีออนไลนประเทศไทยครบ ๗๗ จังหวัด ประกอบดวย
โครงขายเสนทางคมนาคมเชื่อมตอท่ัวท้ังประเทศไทย (Network Dataset) และสถานท่ีสําคัญตาง ๆ 
(Landmarks) เชน หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สถานีบริการน้ํามันและกาซ โรงแรม ศูนยบริการ
นักทองเท่ียว ศาสนสถาน เปนตน มากกวา ๑,๓๐๐,๐๐๐ จุด  

๖.๓.๔ ขอมูลแผนท่ีฐานจากผูใหบริการขอมูลแผนท่ีออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต จะตองเปน
ขอมูลท่ีสามารถสับเปลี่ยนกับขอมูลแผนท่ีฐานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (One Transport FGDS)  

๖.๓.๕ ขอมูลโครงขายคมนาคม จากผูใหบริการขอมูลแผนท่ีออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
จะตองเปนขอมูลท่ีสามารถสับเปลี่ยนกับขอมูลโครงขายของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (Transport 
Network Dataset)  

๖.๓.๖ แสดงขอมูลปริมาณจราจร ณ แสดงขอมูลปริมาณจราจร ณ ขณะนั้น บนแผนท่ีออนไลน 
โดยแสดงสถานะของเสนถนน อยางนอย 3 สถานะ ไดแก การจราจรคลองตัว (สีเขียว) การจราจรเคลื่อนตัวชา 
(สีเหลือง/สีสม) และการจราจรติดขัด (สีแดง) 

 

๖.๔ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผานชองทางอุปกรณเคล่ือนท่ีบนระบบ iOS และ Android ท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

6.4.1 สามารถทํางานในลักษณะ Native Mobile Application ใหผูใช Download ไดจาก App 
Store และ Google Play Store และติดตั้งใชงานไดบนอุปกรณเคลื่อนท่ี โดยใชระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต 
เวอรชัน 12 ข้ึนไป และระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต เวอรชัน 8.0 ข้ึนไป 

6.4.2 พัฒนาและปรับปรุงการทํางานของระบบ ตองพัฒนาจากซอฟตแวรสารสนเทศภูมิศาสตรท่ี
กรมทางหลวงใชอยูในปจจุบัน  

6.4.3 สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ท่ีกรมทางหลวงใชงานอยูในปจจุบันได 
6.4.4 สามารถจัดการเครื่องมือสลับภาพแผนท่ีพ้ืนฐาน (Switch Basemap) ใหเรียกสลับกับ

ขอมูลแผนท่ีบริการจาก ArcGIS Online และท่ีกรมทางหลวงกําหนด 
6.4.5 สามารถใชงานรวมกับขอมูลแผนท่ีออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ท่ีจัดหาในโครงการได 
6.4.6 สามารถคนหาขอมูลสถานท่ีสําคัญใหใชงานกับขอมูลแผนท่ีออนไลนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตท่ีจัดหาในโครงการได 
6.4.7 สามารถคนหาขอมูลสถานท่ีสําคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบขอความเดียว หรือ

แบบขอความผสม เชน ขอบเขตการปกครอง ชื่อสถานท่ีสําคัญ เปนตน พรอมแสดงรายละเอียดของขอมูล เชน 
ประเภทสถานท่ีสําคัญ ขอบเขตการปกครอง เปนตน เพ่ือใหไดผลลัพธตามท่ีกรมทางหลวงกําหนด  

6.4.8 สามารถคนหาเสนทางและแสดงขอมูลบนแผนท่ี  โดยมีรายละเอียดฟงกชันการทํางาน ดังนี้ 
6.4.8.1 สามารถแสดงรายละเอียดการแนะนําเสนทางบนแผนท่ี ทิศทางการเดินทาง 

พรอมรายการสถานการณ และรายละเอียดสถานการณตาง ๆ โดยแสดงท้ังในสวนการแนะนําเสนทางบนแผนท่ี 
และทิศทางการเดินทาง ได 

6.4.8.2 สามารถหลีกเลี่ยงเสนทางท่ีมีคาผานทางได 
6.4.8.3 สามารถเลือกจุดสถานการณเพ่ือแสดงเสนทางเลี่ยง 

6.4.9 สามารถคนหาขอมูลจุดสถานการณจากขอมูลท่ีไดมีการเชื่อมโยงจากหนวยงานอ่ืน ไดแก 
ขอมูลอุบัติเหตุ, ขอมูลบํารุงรักษาและบูรณะสะพาน, ขอมูลกอสรางทางหลวง, ขอมูลภัยพิบัติ, ขอมูลบํารุงรักษา
และบูรณะทางหลวง และขอมูลกอสรางโครงการสําคัญ เปนอยางนอย 
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6.4.10 สามารถแบงปนขอมูลตําแหนงสถานการณไปยัง Social network ไดแก Facebook และ 
Twitter เปนอยางนอย 

6.4.11 สามารถเชื่อมโยงขาวประชาสัมพันธจากเว็บไซตกรมทางหลวง 
6.4.12 สามารถแสดงวิธีการใชงาน (How – to - use) ในรูปแบบ graphic 
6.4.13 สามารถแจงเตือนเม่ือเขาใกลสถานการณบนทางหลวง  โดยมีรายละเอียดฟงกชันการ

ทํางาน ดังนี้ 
6.4.13.1 ผูใชงานระบบสามารถกําหนดระยะรัศมีท่ีตองการใหระบบแจงสถานการณได 
6.4.13.2 ระบบสามารถแจงเตือนแกผูใชงานระบบเม่ือถึงระยะรัศมีท่ีกําหนดได 

6.4.14 สามารถลงทะเบียนสํ าหรับ เข า ใช ง านในครั้ งแรกของประชาชน  เ พ่ือรองรับ 
การโตตอบสื่อสารกับประชาชนได อยางนอยดังนี้ 

6.4.14.1 สามารถลงทะเบียนใชงานระบบได 
6.4.14.2 สามารถแจงเตือนตอบกลับผูใชงานระบบท่ีผานการลงทะเบียนแลว ในกรณีท่ี

ผูใชงานระบบเปนผูแจงสถานการณได 
๖.๕ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานชองทางอุปกรณคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในสวนของผูใชงาน ท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

6.5.1 สามารถเรียกใชงานไดบน Web Browser ผานเครื่องคอมพิวเตอร Desktop, Notebook 
ไดแก Internet Explorer เวอรชัน 11 ข้ึนไป, Google Chrome เวอรชัน 76 ข้ึนไป และFirefox เวอรชัน 59 

ข้ึนไป 

6.5.2 ดําเนินการตามขอ 6.5.2-6.5.12 
6.5.3 สามารถเลือกจุดท่ีสนใจบนแผนท่ีไดโดยไมตองผานเครื่องมือ identify 
6.5.4 สามารถพิมพรายงานแนะนําเสนทางใหเขาถึงไดงายและสงออกรายงานในรูปแบบ pdf พรอม

แสดง แสดงลายน้ําตราสัญลักษณของกรมทางหลวง  
๖.๖ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผานชองทางอุปกรณคอมพิวเตอรสวนบุคคล ในสวนของผูดูแลระบบ ท่ีใชอยูในปจจุบัน ดังตอไปนี้ 
6.6.1 ความสามารถในการใชงานและการบริหารจัดการระบบท่ัวไป 

6.6.1.1 ดําเนินการตามขอ 6.6 
6.6.1.2 สามารถกําหนดระยะรัศมีเริ่มตน (Default) ในการแจงเตือนสถานการณ 

ใหกับผูใชงาน Mobile Application ได 
6.6.1.3 สามารถเพ่ิมประเภทขอมูลในการคนหาภายในระยะรัศมีท่ีกําหนด (ฟงกชัน

สถานท่ีใกลเคียง) โดยกําหนดศูนยกลางการคนหาประเภทสถานท่ีท่ีตองการคนหา ระยะรัศมีท่ีตองการคนหา
และแสดงผลลัพธออกมาเปนรายการได เชน หนวยงานกรมทางหลวง โรงพยาบาล สถานีตํารวจ อูซอมรถ 
สถานีใหบริการเชื้อเพลิง จุดพักรถของกรมทางหลวง  และจุดใหบริการชวงเทศกาลของกรมทางหลวงรวมกับ
ตํารวจทางหลวง เปนอยางนอย โดยขอมูลท้ังหมดนี้สามารถเปด/ปดการแสดงเมนูประเภทสถานท่ีไดตามความ
เหมาะสม 
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6.6.1.4 สามารถจัดการขอมูลการแจงสถานการณ อยางนอยดังนี้ 

• สามารถเพ่ิมขอมูลการแจงสถานการณได 

• สามารถจัดกลุมสถานการณได ตามขอบเขต (ตีกรอบบนแผนท่ี)  
ท่ีกําหนด 

• สามารถเลือกสถานการณและตอบกลับ ไดพร อมกันมากกว า  
๑ สถานการณ  

• สามารถแจงเตือนมายังระบบการทํางานของเจาหนาท่ี เม่ือผูใชงาน
ระบบแจงสถานการณผาน Mobile Application 

• สามารถปรับปรุงสถานะและตอบกลับประชาชนท่ีไดแจงสถานการณ
เขามาผาน Mobile Application 

6.6.1.5 สามารถเพ่ิมประเภทขอมูล โดยผลลัพธการคนหาใหสามารถแสดงขอมูล 
จุดเลี่ยงรวมกับขอมูลสถานการณ ในฟงกชันสรุปสถานการณได  

6.6.1.6 สามารถจัดการขอมูลเริ่มตนของแผนท่ีฐาน (Base Map) และโครงขาย 
ทางคมนาคม (Network Dataset) 

6.6.1.7 สามารถจัดการการตั้งคาเริ่มตนของชั้นขอมูล (Table of Content : TOC) ได 
6.6.1.8 สามารถเพ่ิมชั้นขอมูลในระบบของกรมทางหลวงในรูปแบบการเชื่อมโยง Web 

Map Service  
6.6.1.9 สามารถกําหนดฟงกชันการแจงเตือนเม่ือเขาใกลสถานการณบนทางหลวง

สําหรับผูท่ีลงทะเบียน หรือผูใชงานระบบท้ังหมดได  
6.6.2 ความสามารถในการบริหารระบบจัดการผูใชงาน (User Management) 

6.6.2.1 สามารถเพ่ิม/แกไขรูปภาพของกลุมผูใชงานได 
6.6.2.2 สามารถบริหารจัดการขอมูลการลงทะเบียน  
6.6.2.3 จัดทํารายงานสรุปสถิติสถานการณท่ีเกิดข้ึน เปนรายวัน สัปดาห เดือน และป

ในรูปแบบการสรุปจํานวนและแผนภูมิตามเง่ือนไขตาง ๆ ไดแก 

• สามารถแสดงรายละเอียดขอมูลการแจงสถานการณจากประชาชน 
โดยแบงตามประเภทขอมูล ขอบเขตการปกครอง ไดเปนอยางนอย 

• สามารถสงออกรายงานในรูปแบบของไฟลชนิด excel, word หรือ pdf ได 

• สามารถสงออกขอมูลในรูปแบบของไฟลชนิด excel ได 

• กรณีท่ีรายงานเปนรูปแบบตารางและมีมากกวา 1 หนา ตองแสดง
หัวขอแตละคอลัมนในตาราง 

• แสดงลายน้ําตราสัญลักษณของกรมทางหลวง ในรายงานตาง ๆ  
ท่ีกรมทางหลวงกําหนด 

6.6.2.4 สามารถเพ่ิมประเภทการนําเขาขอมูลไฟล excel ขอมูลจุดสถานท่ีสําคัญ 

6.6.2.5 สามารถจัดเก็บ Log File ความเคลื่อนไหวในระบบของแตละ Account 

 

 

/6.7 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
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6.7 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาและความม่ันคงปลอดภัยของระบบฯ อยางนอยดังนี้ 

6.7.1 สามารถบันทึก แกไข และลบขอมูลผูลงทะเบียนใชงาน รวมท้ังรวบรวมขอมูลเทาท่ีจําเปน

ภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย  โดยจะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบและใหการยินยอมเสมอ ให

สอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

6.7.2 สามารถเขารหัสขอมูล (Encryption) ในการสื่อสารหรือสงขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เชน การใช Secure Sockets Layer (SSL) (https) เปนตน และ ใช Captcha ในข้ันตอนลงทะเบียนผูใชงาน 

ใหสอดคลองตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เวอรชัน 2.0 

6.7.3 สามารถเขารหัสเสมอกับขอมูลท่ีมีความสําคัญ (Sensitive Information)  แมวาจะเปน

การเก็บไวชั่วคราวในเครื่องของผูใชงานและการสงขอมูลผานระบบเครือขาย เชน ขอมูลสวนตัวของผูใชงาน 

เปนตน และสงขอมูลสวนตัวของผูใชงานผาน Secure Channel (SSL/TLS) ใหสอดคลองตามมาตรฐานแอป

พลิเคชันภาครัฐสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี (Government Mobile Application Standard) เวอรชัน 1.0  

6.7.4 สามารถปองกันการโจมตีของ SQL Injection โดยตองมีการจัดทํา Prepared Statement 

และ/หรือ Stored Procedure และตัวแปร (Parameter) ท่ีสงไปยังโปรแกรมประยุกตบนเว็บไมใหแสดงคําสั่ง 

SQL โดยตรง และปองกันการโจมตีของ OS Command Injection โดยใหปดการใชงานคําสั่งตาง ๆ เพ่ือ

ปองกันการเรียกใชท่ีไมพึงประสงคใหสอดคลองตามขอเสนอแนะมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีจําเปนตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส วาดวยมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสําหรับโปรแกรม

บนเวบ็ (Web Application Security Standard) เวอรชัน 1.0  
 

๗. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา   
๗.๑ กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอหลักฐานเอกสารครบถวนถูกตอง และ

ปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกรมทางหลวงกําหนดเทานั้น ท้ังนี้การพิจารณาของกรมทางหลวง ถือเปนเด็ดขาด  
ผูยื่นขอเสนอจะอุทธรณหรือฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงไมไดท้ังสิ้น 

๗.๒ ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมทางหลวงจะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ
ตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด รายละเอียดดังนี้ 

๗.๓ ราคาท่ียื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๔๐   
๗.๔ ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๖๐ โดยพิจารณาจาก

ขอกําหนด ดังนี้ 
7.3.2.1  ผลงานและประสบการณท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ ของผูยื่นขอเสนอคิดเปน 

20 คะแนน 
7.3.2.2 แนวทางในการบริหารจัดการโครงการฯ ตามขอบเขตงานท่ีใหบริการโดย

บริษัทหรือเจาของผลิตภัณฑ คิดเปน 25 คะแนน 
7.3.2.3 รายละเอียดการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบฯ ตามท่ีกําหนดไวตาม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท้ังหมด และเทคโนโลยีท่ีใชในโครงการฯ คิดเปน 30 คะแนน 
7.3.2.4 บุคลากรและผลงานดานการพัฒนา ท่ีมีลักษณะเดียวกับการจัดจางตาม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี ้คิดเปน 25 คะแนน 
 

๘. ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ท้ังสิ้น 180 วัน (6 เดือน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

/9. ระยะเวลาการสงมอบงาน... 
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๙. ระยะเวลาการสงมอบงาน และการจายเงิน 
 การสงมอบระบบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ ภายในระยะเวลาตามขอเสนอภายใน 180 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ท้ังนี้ หากการสงมอบงวดใดมีเอกสาร ผูรับจางตองจัดทําเอกสารจํานวน 8 ชุด 
และในงวดสุดทายตองบันทึกขอมูลท้ังหมดในแตละงวดบันทึกลงอุปกรณบันทึกขอมูลขนาดพกพา (Flash 
Drive) จํานวน 2 ชุด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๙.๑ งวดท่ี 1 รอยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา จายเงินเม่ือผูรับจางสงมอบงานไวถูกตองครบถวน ภายใน 
30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับแลว ตามรายละเอียดดังนี้ 

๙.๑.๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานเก่ียวกับการวิเคราะหสถานภาพขอมูล และแนวทางการ
เชื่อมโยงขอมูล 

๙.๑.๒ แสดงรายงานผลการวิเคราะหความตองการ 
๙.๑.๓ แผนการดําเนินงานในทุกข้ันตอน โดยจัดทําเปนแผนภูมิการบริหารโครงการฯ ท่ีแสดง

ข้ันตอนและระยะเวลาการทํางานหลัก รวมท้ังงานยอยของแตละสวน 
๙.๑.๔ รายงานการดําเนินการและการปฏิบัติงาน พรอมปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข 

๙.๒ งวดท่ี 2 รอยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา จายเงินเม่ือผูรับจางสงมอบงานไวถูกตองครบถวน ภายใน 
60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับแลว ตามรายละเอียดดังนี้  

๙.๒.๑ ปรับปรุง/เพ่ิมเติมการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ตามขอบเขตการดําเนินงาน 
ขอ ๖.๒ 

๙.๒.๒ เอกสารศึกษาวิเคราะหระบบงาน (Requirement Specification)  
๙.๒.๓ แผนบริหารจัดการ/ดูแลระบบและฐานขอมูล 
๙.๒.๔ แผนการฝกอบรม 
๙.๒.๕ รายงานการดําเนินการและการปฏิบัติงาน พรอมปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข 

๙.๓ งวดท่ี 3 รอยละ 35 ของวงเงินตามสัญญา จายเงินเม่ือผูรับจางสงมอบงานไวถูกตองครบถวน ภายใน 
135  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับแลว ตามรายละเอียดดังนี้  

๙.๓.๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานชองทางอุปกรณ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล และอุปกรณเคลื่อนท่ีบนระบบ iOS และ Android ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 6.5 
และ ๖.6 

9.3.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนของผูดูแลระบบ ตาม
ขอบเขตการดําเนินงานขอ 6.7  

9.3.3 รายงานผลการทดสอบระบบ  
9.3.4 รายงานการดําเนินการและการปฏิบัติงาน พรอมปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข 

๙.๔ งวดท่ี 4 รอยละ 25 ของวงเงินตามสัญญา จายเงินเม่ือผูรับจางสงมอบงานไวถูกตองครบถวน ภายใน 
180  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับแลว ตามรายละเอียดดังนี้  

๙.๔.๑ รายงานสรุปการฝกอบรม  
9.4.2 Source Code ระบบฉบับสมบูรณท่ีสามารถนําไปพัฒนาตอได และซอฟตแวรท่ีใชใน 

การพัฒนาระบบใหสามารถนําไปพัฒนาตอได พรอมคูมือการติดตั้ง 
9.4.3 จัดทําไฟลสํารองขอมูลระบบท้ังหมดโดยวิธีการโคลนนิ่ง (Cloning) พรอมคูมือการสํารอง

และกูคืนขอมูลระบบท้ังหมด 
9.4.4 คูมือการใชงานระบบ สําหรับประชาชน  

/9.4.5 คูมือการใชงานระบบ... 
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9.4.5 คูมือการใชงานระบบ และการดูแลระบบ (User & Administrator Manual) 
9.4.6 คูมือสํารองและกูคืนระบบ พรอมฐานขอมูล  
9.4.7 คูมือติดตั้งระบบ พรอมฐานขอมูล 
9.4.8 เอกสารสิทธิ์การเขาใชงานระบบ (Access Right) 
9.4.9 รายงานการดําเนินการและการปฏิบัติงาน พรอมปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข 
9.4.10 แผนบริหารจัดการหลังจากสงมอบงาน 
9.4.11เอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดตั้งแตสงมอบงานงวดท่ี 1 ในฉบับสมบูรณ 

 

๑๐. การรับประกัน 
 ผูรับจางตองรับประกันผลงานอยางนอย ๑ ป สําหรับระบบท้ังหมดตามโครงการฯ นับต้ังแตวันตรวจรับ
งานตามโครงการฯ ท้ังหมดแลว เม่ือมีความจําเปนเกิดข้ึนหลังจากการสิ้นสุดสัญญาแลว ผูรับจางตองพรอมท่ีจะ
ใหคําปรึกษาแกกรมทางหลวง เพ่ือแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ ทางดานเทคนิคและปญหาดานอ่ืน ๆ ท่ี
อาจมี โดยผูรับจางจะตองดําเนินการใหเปนอยางดีโดยไมรีรอ และมีประสิทธิภาพสูงสุด และไมคิดคาใชจาย
เพ่ิมเติมจากกรมทางหลวง  
 

๑๑. อัตราคาปรับ 
11.1 คาปรับการสงมอบงานลาชา 

 หากผูรับจางสงงานไมทันกําหนดตามสัญญา จะตองเสียคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 
0.10 ของราคางานจาง แตไมต่ํากวา 100 บาท จนถึงวันท่ีผูรับจางดําเนินสงมอบใหแกกรมทางหลวง ถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา 
 

๑๒. งบประมาณโครงการฯ 
งบประมาณโครงการฯ ท้ังสิ้น 5,060,000 บาท (หาลานหกหม่ืนบาทถวน) 
 

๑๓. การฝกอบรม  
13.1 ผูรับจางจะตองจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรของกรมทางหลวง ท้ังดานวิชาการและดานปฏิบัติการ 

โดยครอบคลุมเนื้อหาดานระบบท่ีเก่ียวของ ตามท่ีเสนอท้ังหมดในโครงการฯ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และจะตองเสนอหลักสูตรใหกรมทางหลวงใหความเห็นชอบ โดยเสนอรายละเอียดอยางนอย
ประกอบดวย ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาการฝกอบรม วัตถุประสงค/เปาหมายของหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร 
พ้ืนฐานของผูเขาฝกอบรม รายละเอียดผูสอน (ชื่อผูสอน การศึกษา ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ) การ
ประเมินผลการฝกอบรม โดยหลักสูตรการฝกอบรมจะตองครอบคลุมเนื้อหากลุมเปาหมาย ๑๐ ทาน ระยะเวลา
ไมต่ํากวา 2 วัน รายละเอียดดังนี้ 

13.1.1 หลักสูตรการดูแลและแกไขปญหาโดยละเอียดของระบบโปรแกรมประยุกตท่ีพัฒนาใน
โครงการสําหรับเจาหนาท่ีดูแลระบบ 

 

14. ลิขสิทธิ์ 
ผลงานท่ีดําเนินงานตามโครงการฯ ท้ังหมด ถือเปนลิขสิทธิ์ของกรมทางหลวง โดยกรมทางหลวงสามารถ

นําสวนหนึ่งสวนใด หรือท้ังหมดของชิ้นงานไปเผยแพรในสื่ออ่ืนของกรมทางหลวงได แตหามมิใหผูรับจางทําการ
เผยแพร หรือนําไปใชงานโดยไมไดรับการยินยอมจากกรมทางหลวง 

 
 

/15. งานตามรายละเอียด... 
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15. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี ้
15.1 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.      -        แลว 
15.2 ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.    2564         

อนึ่ง กรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.    2564     .  
กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได โดยผูเขาประกวดราคาจะเรียกรองสิทธิ หรือคาเสียหายใดๆ  
จากกรมทางหลวงมิได 

 

16. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมทางหลวง 

 

17. เพ่ือประโยชนแกทางราชการ 
17.1 กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุ

สัญญา หรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของกรมทางหลวง 
17.2 ในระหวางอายุสัญญาจาง หากกรมทางหลวงเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาจาง

ขอใดขอหนึ่งได กรมทางหลวงมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจางได โดยผูรับจางยินยอมท่ีจะชดใชคาเสียหายตาง ๆ  
ท่ีอาจเกิดข้ึนใหแกผูวาจาง โดยไมมีเง่ือนไขภายในกําหนด ๑๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับแจง 
 

18. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม หรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปดเผย
ตัวไดท่ี 
18.1 สถานท่ี :  เลขท่ี ๒/๔๘๖ ชั้น ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง  

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
18.2 โทรศัพท :  ๐๒-๓๕๔-๖๖๖๘-๗๖ ตอ ๒๖๗๐๒ 
18.3 โทรสาร :  ๐๒-๓๕๔-๖๕๐๗   

 

ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับขอบเขตของงานนี้เปน 
ลายลักษณอักษร โดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง “คณะกรรมการรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะโครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการเดินทาง ชั้น ๓ อาคาร
สุขุมวิท  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
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