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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการติดตั้งอุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ (Fiber Optic)
ระหวางอาคารปฏิบัติงานของหนวยงานกรมทางหลวงในภูมิภาค
1. หลักการและเหตุผล
กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศ หลายระบบ เพื่อรองรับภารกิจ โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารมาสนับสนุนงานตางๆ และสามารถตอบสนองตอภารกิจของกรมทางหลวงไดเปนอยางดี อีกทั้งปจจุบัน
เทคโนโลยีตางๆ ทางดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาไปมาก จึงจําเปนตองเสริมสรางปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพที่ดี
เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปจจุบัน ซึ่งกรมทางหลวงมีวงจรสื่อสารเครือขายที่มีการเชื่อมโยงกันระหวางสวนกลาง
และหนวยงานในภูมิภาค สําหรับรองรับระบบงานตางๆ ดังนั้น หนวยงานในภูมิภาค ของกรมทางหลวง ซึ่งไดแก
สํานักทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนยสรางทาง ศูนยสรางและบูรณะสะพาน จะมีชองทางการสื่อสารหลัก ที่เปน
ตัวกลางเชื่อมโยงผูใชงานระบบสารสนเทศ ที่อยูภายในหนวยงานในภูมิภาคเอง อาทิเชน ฝายบริหาร งานปรับซอม
และสวนงานตางๆ ใหสามารถใชระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงได และที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ซึ่ง
ตองใชงานผานเครือขายอินทราเน็ตของกรมไดอยางรวดเร็ว และมีเสถียรภาพ ภายใตโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
กรมทางหลวง เปนไปตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 2562 แตเนื่องจากอาคารและสถานที่
ทํางานของผูปฏิบัติงานตามสวนงานตางๆ มีอาคารอยูหางกันประมาณ หรือเกินกวา 100 เมตร ในแตละอาคาร
โดยเฉพาะอาคารของโรงงาน งานปรั บ ซ อม และหน ว ยงานตรวจสอบและวิเ คราะหทางวิศวกรรม ที่ มีความ
จําเปนตองมีการเชื่อมตอการใชระบบงานสารสนเทศของกรมทางหลวง มักจะเกิดปญหาดานการใชงาน เนื่องจาก
ระบบเดิมมีการเดินสายโดยใชสาย UTP และการเชื่อมตอแบบไรสายเปนตัวเชื่อมตอสัญญาณ ทําใหเกิดปญหาการ
ใชงานเครือขายลาชา และไมมีความเสถียรภาพเปนอุปสรรคตอการใชงานเปนอยางยิ่ง
ดังนั้นกรมทางหลวงโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเห็นความสําคัญในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ดานเครือขายสื่อสารขอมูลของหนวยงานกรมทางหลวงในภูมิภาคใหดียิ่งขึ้น จึงไดจัดทําโครงการติดตั้งปรับปรุง
อุปกรณเครือขายและสายสัญญาณหลัก (Fiber Optic) ของหนวยงานในภูมิภาคกรมทางหลวง เพื่อใหสามารถ
รองรับการใชงาน การบริหารจัดการ และการบํารุงรักษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักที่สําคัญของระบบบริหารงานเครื่องจักรกล และระบบสารสนเทศวิเคราะห
และทดสอบวัสดุ ซึ่งตองใชงานผานเครือขายอินทราเน็ตของกรมไดอยางรวดเร็ว มีเสถียรภาพ ภายใต
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศของกรมทางหลวง
2.2 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงขายสื่อสารขอมูลภายในบริเวณหนวยงาน
2.3 ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายยอย เพื่อรองรับการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
ตอพวง และระบบโทรศัพท VoIP
2.4 ติดตั้งสายสัญญาณเครือขายระหวางอาคารหลัก ไปยังอาคาร งานปรับซอม สวนเครื่องจักรกล ฝาย
เครื่องกล สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม ใหเปนแบบสายสัญญาณใยแกวนําแสง (Fiber
Optic) สําหรับรองรับการเชื่อมตอระหวางอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก และอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายยอย ที่ติดตั้งตามโครงการฯ
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2.5 ติ ด ตั้ ง ตู จั ด เก็ บ อุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยแบบผนั ง (Wall Rack) ขนาด 9U เพื่ อ ใช จั ด เก็ บ อุ ป กรณ ก ระจาย
สัญญาณเครือขายยอย และสายสัญญาณเครือขายแบบใยแกวนําแสง (Fiber Optic) พรอมอุปกรณ
ประกอบ ที่ติดตั้งตามโครงการฯ
2.6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ของกรมทางหลวงในภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพ และ
ความเสถียรภาพมากขึ้น
2.7 เพื่อใหงายตอการดําเนินการตรวจสอบ และแกไขปญหาเครือขายภายในหนวยงานของกรมทางหลวง
ในภูมิภาค
๓. คําจํากัดความ
๓.๑ งานปรับซอม

หมายถึง

๓.2 สวนเครื่องจักรกล

หมายถึง

๓.3 ฝายเครื่องกล

หมายถึง

๓.๔ สวนตรวจสอบและวิเคราะห
ทางวิศวกรรม

หมายถึง

๓.5 ผูยื่นขอเสนอ

หมายถึง

๓.6 ผูซื้อ
๓.7 ผูขาย

หมายถึง
หมายถึง

หนวยงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล ที่ตั้งอยู
ภายในบริเวณแขวงทางหลวง 92 แหง
หนวยงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล ที่ตั้งอยู
ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ สํ า นั ก ง า น ท างหล ว ง
16 แหง
หนวยงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล ที่ตั้งอยู
ที่ตั้งอยูภายในศูนยสรางทาง 5 แหง และ
ศูนยสรางและบูรณะสะพาน 4 แหง
หนวยงานตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรม ที่ตั้งอยูภายในบริเวณสํานักงาน
ทางหลวง 13 แหง
นิ ติ บุ ค คลหรื อ กลุ ม นิ ติ บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ์ ยื่ น
ขอเสนอ เพื่อรับจางดําเนินการโครงการนี้
กรมทางหลวง
ผูยื่นขอเสนอที่มีคุณสมบัติตามกําหนดไวใน
ขอ 4 ซึ่งไดรับการพิจารณาคัดเลือก และ
ไดลงนามในสัญญาใหเปนผูขายกับผูซื้อ

4. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
4.1. ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั งกําหนดตามที่ป ระกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
4.2. ผูยื่นขอเสนอตองจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนกอตั้งมาแลวไมนอยกวา ๓ ป ขึ้นไป นับถึงวัน
ยื่นขอเสนอ และมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบลานบาทถวน) ชําระเต็มมูลคา
โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ออกใหหรือรับรองใหไมเกิน
๖ เดือน นับจากวันยื่นขอเสนอ
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4.3. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานจัดหาและติดตั้งระบบเครือขาย หรือผลงานประเภทเดียวกันกับโครงการที่
จัดหาในครั้งนี้ ที่ดําเนินการแลวเสร็จอยางนอย 1 สัญญา ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป โดยมีมูลคาตอ
โครงการไมต่ํากวา 7,000,000 .- (เจ็ดลานบาทถวน) โดยเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ในกรณีผลงานดังกลาวเปนผลงานในนามกิจการรวม
คาผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงเอกสารวาเปนผูขายที่อยูในกิจการรวมคา พรอมบัญชีแสดงรายละเอียดงาน
เพื่อแสดงวาเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้ง และเปนผลงานที่แลวเสร็จ โดยผูยื่นขอเสนอตองแนบ
สําเนาหนังสือรับรองผลงาน/สําเนาสัญญา มาพรอมวันยื่นเอกสาร ทั้งนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะ
ตรวจสอบขอเท็จจริงที่เสนอ
4.4. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือหามติดตอ หรือ
หามเขายื่นขอเสนอกับทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติ
บุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
4.5. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
4.6. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
4.7. ผู ยื่ น ข อเสนอต องมี ห นั งสื อ รั บ รองจากเจ าของผลิ ตภัณ ฑห รื อบริ ษั ทสาขาของเจา ของผลิตภั ณ ฑ ใ น
ประเทศไทยโดยตรง ในการสนับสนุนอะไหล และใหการสนับสนุนทางดานเทคนิค การใหบริการซอม
บํารุงของอุปกรณหลักและซอฟตแวรที่ยื่นเสนอ สําหรับโครงการนี้ ไดแก อุปกรณกระจายสัญญาณ
(Switch) , สายใยแก ว นํ า แสง (Fiber optic), อุ ป กรณ พั ก สาย Fiber optic (Fiber Patch Panel),
อุปกรณพักสายทองแดงตีเกลียว Category 6 (UTP Patch Panel), สายสัญญาณเครือขาย (UTP) และ
ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณเครือขาย (Wall Rack) (โดยจะตองระบุชื่อโครงการ) โดยแนบหนังสือรับรอง
ดังกลาวมาพรอมในวันยื่นเอกสาร
5. ขอบเขตความตองการ เงื่อนไข และรายละเอียดทางเทคนิค
5.1 สํารวจ ออกแบบ การติดตั้งอุปกรณและสายสัญญาณใยแกวนําแสง (Fiber Optic) , อุปกรณเครือขาย
และตู จั ดเก็ บ อุ ป กรณ เ ครื อข า ย (Wall Rack 9U) ตามโครงการนี้ ระหวางอาคารปฏิบัติงานภายใน
หนวยงาน กรมทางหลวงในภูมิภาค พรอมเสนอแผนการดําเนินงานใหกรมทางหลวงพิจารณากอนการ
ดําเนินการ
5.2 ดําเนินการติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ Switch Layer 2 ที่เสนอในโครงการฯ ไวในตู Rack ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย
5.3 ดําเนินการติดตั้งสายใยแกวนําแสงขนาด 6 แกน (Core) โดยตองทําการเชื่อมตออยางนอย 4 แกน
(Core) เขากับอุปกรณพักสาย ทั้งนี้ผูขายจะตองออกแบบระบบสายสัญญาณใหเหมาะสมกับการใชงาน
และสอดคลองกับอุปกรณที่เสนอมา พรอมสงผลรายงานการทดสอบสายใยแกวนําแสง ใหกรมทางหลวง
พิจารณา พรอมจัดทําเครื่องหมายสัญลักษณใหรูอยางชัดเจน เชน Patch Panel, Patch Cord, Cable
เปนตน
5.4 ติ ด ตั้ งเชื่ อมต อสายสัญ ญาณชนิ ด UTP Category 6 ภายในระยะทางไม น อยกวา 15 เมตร สําหรับ
รองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายจากเครื่องคอมพิวเตอรผูใชงานระบบชางปรับซอม อยางนอย 3 จุด
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มายัง แผงกระจายสัญญาณ (UTP Patch Panel) ที่เสนอตามโครงการ พรอมติดปายชื่อของสายแตละ
เสนใหชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐาน ไดแก
5.4.1 สายแลนทุกเสนที่ตนทางตองเขาที่ Patch Panel เทานั้น
5.4.2 สายแลนเดินฝาหรือเดินใตเพดานตองรอยทอออน (Flex) ปองกันหนูกัด
5.4.3 สายแลนกรณีเดินที่พื้นตองมีรางเก็บสาย
5.4.4 สายแลนทุกเสนที่เดินใหมตองมีหมายเลขกํากับดานหัว และดานปลายทุกเสน
5.4.5 สายแลนกอนเขาตู ตองมีการมัดสายเพื่อปองกันถูกบาด และปองกันสัตวกัดแทะ
5.4.6 สายแลน (ตัวผู) ตองมีบูท (Boot-RJ45) ใสทุกตัว
5.4.7 สายแลนระหวางจุด Outlet กับอุปกรณตอพวงผูขายจะตองทําการจัดหา
5.4.8 กรณี ใ นการเดิ น สายสั ญ ญาณ UTP ผู ข ายจะต อ งติ ด ตั้ ง ให มี ค วามยาวต อ เนื่ อ ง และไม มี ก าร
เชื่อมตอระหวางทางการเดินสายสัญญาณตามที่กรมทางหลวงกําหนด
5.5 ดําเนินการเชื่อมตออุปกรณกระจายสัญญาณ Switch Layer 2 ที่เสนอในโครงการฯ เขากับอุปกรณ
กระจายสัญญาณที่กรมทางหลวงใชงานอยูเดิมตามรายละเอียดภาคผนวก 2 จากอาคารสวนกลางไปยัง
อาคารตางๆ ผานสายสัญญาณใยแกวนําแสงที่ติดตั้งในโครงการฯ อยางนอย 1 เสนทาง ใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.6 ดําเนินการปรับตั้งคาอุปกรณกระจายสัญญาณ Switch Layer 2 (Configuration) ที่เสนอในโครงการฯ
ได แ ก VLAN , Policy หรื อ การ Authentication ของผู ใ ช ร ะบบงาน ให ส ามารถรองรั บ การใช ง าน
รวมกับระบบเครือขายเดิมของกรมทางหลวง พรอมกับทดสอบการใชงานใหเปนไปตามนโยบายของกรม
ทางหลวงไดอยางสมบูรณ
5.7 ดําเนินการตั้งคาอุปกรณกระจายสัญญาณ Switch Layer 2 ที่เสนอทั้งหมดในโครงการฯ ใหสามารถ
ทํางานรวมกับระบบบริหารจัดการเครือขายที่กรมทางหลวงใชงานอยู เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
อุป กรณ ได แบบรวมศู น ย (Centralize Management) และงายตอการบํารุงรักษา รายละเอีย ดตาม
ภาคผนวก 2
5.8 จัดทํา Network Diagram การเชื่อมโยงอุปกรณเครือขายที่เสนอในโครงการฯ โดยแสดงรายละเอียด
อุปกรณ จุดติดตั้ง และหมายเลข IP Address ของอุปกรณ ใหกรมทางหลวงพิจารณากอนดําเนินการ
ติดตั้ง
5.9 จัดทําการติดฉลากที่อุปกรณทั้งหมดของโครงการฯ โดยรูปแบบของฉลากเปนไปตามที่กรมทางหลวง
กําหนด ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
5.10 ตองมีศูนยรับแจงปญหา (Call Center) ตลอดเวลา 24 ชม.
5.11 ในกรณี ที่ ผู ข ายต อ งจั ด หาวั ส ดุ หรื อ อุ ป กรณ เ พิ่ ม เติ ม อื่ น ใด เพื่ อ ให ไ ด ค วามต อ งการในรายละเอี ย ด
โครงการฯ ผู ขายต องจั ดหาเพิ่ มเติมดว ยคาใชจายของผูขายทั้งหมด โดยผูขายไมส ามารถเรีย กรอง
คาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นจากกรมทางหลวงได
5.12 ติดตั้งอุปกรณระบบเครือขาย และซอฟตแวร ใหสามารถเชื่อมตอใชงานรวมกับระบบเครือขายของกรม
ทางหลวงไดเปนอยางดี
5.13 รายการทุกรายการที่ผูขายจัดหาในโครงการฯ นี้ กรณีเปนฮารดแวร ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใช
งานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและตองเปนรุนที่อยูในสายการผลิตและมี
จําหนาย ณ วันที่ลงนามในสัญญา
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6. เงื่อนไขทั่วไปและขอกําหนด
6.1. ขอกําหนดทั่วไป
6.1.1. นําเสนอรูปแบบ วิธีการ รายละเอียดของอุปกรณที่ใชในโครงการฯ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
พรอมแนวทางแกไขปญหา รวมถึงแผนงานการดําเนินงานที่ชัดเจนกอนการดําเนินการให กรมทาง
หลวงพิ จ ารณาถึ ง ความเป น ไปได และต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากกรมทางหลวงก อ นการ
ดําเนินการ
6.1.2. ดําเนินการ สํารวจ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง เชื่อมตอ พรอมทดสอบสายสั ญญาณและอุ ป กรณ
ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบภาคผนวก 1 ทั้งนี้จุดติดตั้งสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
หากไดรับความเห็นชอบ และกรมทางหลวงพิจารณาแลววาเปนประโยชน
6.2 . ขอกําหนดการแสดงเอกสารดานเทคนิค
6.2.1 ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งนํ า เสนอและแสดงเอกสารด า นเทคนิ ค ตามที่ กํ า หนดไว ใ นเอกสารแนบ
“ภาคผนวก ” ใหถูกตอง ครบถวนทุกรายการ
6.2.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองทําตารางเปรีย บเทีย บรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะ ตอขอกําหนดและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เปนรายขอทุกขอของเอกสารโครงการฯ โดยใชตัวอยางแบบฟอรม
การเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑.๑ ในการเปรียบเทียบรายการดังกลาว หากมีกรณีที่ตองมีการ
อางอิงขอความหรือเอกสารในสวนอื่นที่จัดทําเสนอมา ผูยื่นขอเสนอตองระบุใหเห็นอยางชัดเจน
สามารถตรวจสอบไดโดยงายไวในเอกสารเปรียบเทียบดวยวา สิ่งที่ตองการอางอิงถึงนั้น อยูใน
สวนใดตําแหนงใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทําเสนอมา สําหรับเอกสารที่อางอิงถึงใหหมายเหตุ หรือ
ขี ดเส น ใต หรื อระบายสี พรอมเขีย นหัว ขอกํากับ ไว เพื่อใหส ามารถตรวจสอบกับ เอกสาร
เปรี ย บเที ย บได งา ยและตรงกัน ดว ย หากผูยื่น ขอเสนอไมดําเนิน การตามขอนี้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอ
ตารางที่ ๑.๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอกําหนดและรายละเอียดขอเสนอโครงการฯ
ขอกําหนด/อุปกรณที่
ตองการ
ระบุ หั ว ข อ ให ต รง ใหคัดลอกคุณลักษณะ
กั บ หั ว ข อ ที่ ร ะบุ ใ น เฉพาะที่กรมทางหลวง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด กําหนดมากรอกในชองนี้
คุณลักษณะเฉพาะ
อางถึงขอ

ขอกําหนด/อุปกรณที่
นําเสนอ
ใหระบุคุณลักษณะเฉพาะที่
บริษัทฯ เสนอ

เอกสารอางอิง
ระบุหมายเลขหนาของ
เอกสารอางอิงของบริษัทฯ

6.2.3 ผูยื่นขอเสนอตองสงแคตตาล็อคของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทุกรายการที่ผูยื่นขอเสนอ
ไดเสนอ พรอมทั้งระบุชื่อผลิตภัณฑ และรุนที่นําเสนอใหชัดเจน โดยตองขีดเสนใตหรือระบายสี
เนนคุณสมบัติที่ตรงตามขอกําหนดของ กรมทางหลวงกรณีที่อุปกรณมีหลายรุน (Model) หรือมี
Option ตองระบุใหชัดเจนวาจะสงมอบรุนหรือ Series ใดและ Option ใด เพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาสํ า หรั บ เอกสารที่ยื่น มา หากเปน สําเนารูป ถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล
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6.2.4 คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณที่ผูยื่นขอเสนอนําเสนอตอ กรมทางหลวง ตองสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรมกําหนดไดนับตั้งแตวันที่ยื่นขอเสนอ ในกรณีที่
กรมทางหลวง มี ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของอุ ป กรณ ที่ นํ า เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสขอสงวนสิทธิ์ในการรองขอใหผูยื่น
ขอเสนอนําอุปกรณมาแสดงคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณดังกลาวตอ กรมทางหลวง ภายใน 5
วัน นับจากวันที่ไดรับแจง
7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
7.1 กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสินคัดเลื อกเฉพาะรายที่เสนอหลักฐานเอกสารครบถวนถูกตอง และ
ปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกําหนดเทานั้น ทั้งนี้การพิจารณาของกรมทางหลวง ถือเปน
เด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะอุทธรณหรือฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมทางหลวงไมได
ทั้งสิ้น
7.2 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมทางหลวงจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance)
7.3 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมทางหลวงจะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอ
ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 6๐
(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ กําหนดน้ําหนักเทากับ
รอยละ 4๐
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ ๑๐๐
หลักเกณฑการใหคะแนน คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ
การให คะแนนคุ ณภาพและคุ ณสมบัติ ที่เปน ประโยชน ตอ ทางราชการมี ค ะแนนรวมทั้ งหมด 100
คะแนน ประกอบดวยหัวขอดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.

4.

รายการ
ผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ ของผูยื่นขอเสนอ
แผนการดําเนินงานโครงการ
ความรูความสามารถบุคลากร และผลงานดาน
การพัฒนา ที่มีลักษณะเดียวกับการจัดซื้อตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แนวทางการออกแบบ และติดตั้งเชื่อมตอระบบ
โครงขาย พรอมสายสัญญาณ Fiber Optic ใน
โครงการฯ ใหพรอมใชงาน โดยใหสามารถทํางาน
กับระบบโครงขายเดิมของกรมทางหลวงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
คะแนนรวม

คะแนนรวม คะแนนที่ได หมายเหตุ
20
30
20

30
100
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8. ขอกําหนดดานการบริหารโครงการฯ
กรมทางหลวง ตองการใหโครงการนี้แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีคุณภาพของงานที่ดี ผูยื่น
ขอเสนอตองเสนอมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรหลักตองมีวุฒิการศึกษาอยาง
นอยระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยจะตองประกอบดวยบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุนอยาง
นอย ดังตอไปนี้
8.1 ผู จั ดการโครงการ (Project Manager) จํานวน 1 คน สําหรับ รับ ผิดชอบโครงการนี้ โดยจะต อ งมี
ประสบการณและผลงานในดานการบริหารงานโครงการที่เกี่ยวของกับดานการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
ไมนอยกวา ๑ โครงการ ภายในระยะเวลา ๓ ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ยื่นขอเสนอ
8.2 ผูเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย จํานวนอยางนอย ๑ คน เพื่อออกแบบ และควบคุม
การการติ ด ตั้ ง และวิ เ คราะห แก ไ ขป ญ หาจากการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ โดยเจ า หน า ที่ ดั ง กล า วจะต อ งมี
ประสบการณในการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาแลวอยางนอย ๒ ป มีใบผานการ รับรองหรือ
เ อ ก ส า ร ยื น ยั น ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ท า ง ด า น เ ค รื อ ข า ย สื่ อ ส า ร ข อ มู ล ร ะ ดั บ ชํ า น า ญ ก า ร
(Certified Network Professional : CNP)
8.3 ผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสารหรือโทรคมนาคม จํานวนอยางนอย 1 คน มีประสบการณที่เกี่ยวของ
เพื่อชวยในการออกแบบควบคุมการติดตั้งอุปกรณตามโครงการฯ มาแลวอยางนอย ๒ ป มีใบผานการ
รับรองหรือเอกสารยืนยัน
8.4 ทีมงานที่ปฏิบัติงานในการติดตั้งและสงมอบ ตองมีไมนอยกวา ๕ คน และทุกคนตองมีประสบการณใน
การติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาแลวอยางนอย ๑ ป
9. การสนับสนุนของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงจะอํานวยความสะดวกใหกับผูขาย เพื่อใหการดําเนินงานเรียบรอย และมีประสิทธิภาพดังนี้
9.1. ดําเนินการจัดหาสถานที่เพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่โครงการ
9.2. ดําเนินการจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และใหขอมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรกรมทางหลวง
9.3. อนุญาตใหผูขายสามารถใช และสามารถสงขอมูลผานระบบเครือขายสื่อสารของกรมทางหลวงตามความ
เหมาะสม
10. การติดตั้ง การสงมอบ และงวดการชําระเงิน
ผูซื้อจะจายเงินตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไดทําการตรวจรับงานงวดสุดทายแลวเสร็จ
และผูขายจะตองดําเนินการสงมอบ ติดตั้งอุปกรณในโครงการฯ โดยจะตองเชื่อมโยงเขากับระบบเครือขาย
ของกรมทางหลวงใหพรอมใชงานได โดยมีรายละเอียดการสงมอบงาน การติดตั้งอุปกรณเปน ๓ งวด ดังนี้
งวดงานที่
1
2

การดําเนินงานและการสงมอบงาน
ผูขายตองดําเนินการสงมอบดังนี้
- จัดทําแผนการดําเนินการแลวเสร็จ และเสนอตอกรมทางหลวง
ผูขายตองดําเนินการสงมอบอุปกรณ ดังนี้
- อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย จํานวน 130 ชุด
- ตูจัดเก็บอุปกรณเครือขาย (Wall Rack 9U) จํานวน 130 ชุด

จํานวนวัน
(นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
30
90

8

3

ผูขายตองดําเนินการสงมอบ พรอมติดตั้งอุปกรณดังนี้
- ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย, สายสัญญาณใยแกวนํา
แสง (Fiber optic), ตู จั ดเก็ บ อุป กรณเ ครื อ ขา ย (Wall Rack 9U),
UTP Patch Panel, อุ ป กรณ ป ระกอบ และทดสอบการใช ง าน
อุปกรณเครือขายตามโครงการฯ
- กําหนดคาอุปกรณ (Configuration) ใหสามารถเชื่อมโยงและใชงาน
รวมกันไดอยางเปนปกติ พรอมทดสอบการใชงาน
- ผู ขายต องจั ดทํ า Network Diagram การเชื่อมโยงเครือขาย ตาม
โครงการ ฯ ฉบั บ สมบู ร ณ โดยแสดงรายละเอีย ดอุป กรณและจุด
ติ ด ตั้ ง จั ด ทํ า Network Diagram การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ย ตาม
โครงการ ฯ โดยแสดงรายละเอียดอุปกรณ จุดติดตั้ง และหมายเลข
IP Address ของอุปกรณ
- ผูขายตองสงมอบแบบแปลนการเชื่อมโยงอุปกรณของทุกอาคารที่
ดําเนินการ พรอมสงมอบเมื่อติดตั้งแลวเสร็จ ประกอบดวยภาพถาย
สถานที่ติดตั้ง เชน อุปกรณ (Serial Number) ลักษณะการเดินสาย
ภายนอก และภายในอาคาร ที่ตู Rack และจุดที่สายเขาอาคาร โดย
สงเปนแบบ Hardcopy และไฟลลงบน Flash Drive อยางละ 7 ชุด
- สงมอบเอกสารคูมือการใชงานตาง ๆ พรอมทั้งแนะนําความรูการ ใช
งาน การแกไขปญหาอุปกรณ และรายงานผลการดําเนินการตลอด
ทั้งโครงการฯ
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11. การรับประกัน และซอมแซมแกไข
ผูขายตอง ซอมแซมแกไข (OnSite Service) หรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณระบบเครือขาย สายสัญญาณ
เครือขาย และรายการตามภาคผนวก 1 โดยนับตั้งแตคณะกรรมการไดตรวจรับงานงวดสุดทายเสร็จสมบู ร ณ
ทั้งหมดเปนระยะเวลา 1 ป โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
11.1 การซอมแซมแกไข
11.1.1 ผูขายตองซอมแซมแกไขขอขัดของหรือการใชงานไมได ของอุปกรณในโครงการฯ ที่ติดตั้งใช
งานแลว ไมวาจะติดตั้งอยู ณ สถานที่ใดก็ตาม ซึ่งเหตุของการชํารุดบกพรองสงผลให ไม
สามารถใชงานไดหรือมีประสิทธิภาพนอยลง ที่เกิดจากการใชงานตามปกติ ผูขายตองจัดการ
ซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดีดังเดิมโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งนี้ตองดําเนินการแกไขหรือ
ซอมแซมแกไขหรือเปลี่ยนทดแทนใหสามารถใชงานไดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากไดรับแจง
ปญหา โดยหากเกินเวลาดังกลาว ผูขายจะตองถูกปรับตามขอ 12.2
11.1.2 ผูขายจะตองสงเอกสารหรือรายงานผลการซอมแซมแกไขขอขัดของหรือการใชงานไม ได
ของอุปกรณที่ติดตั้งใชงานไมวาจะติดตั้งอยู ณ สถานที่ใดก็ตาม โดยรายงานใหคณะกรรม
ตรวจรับพัสดุฯ ทราบหลังจากที่แกไขแลวเสร็จทุกครั้ง
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12. การบอกเลิกสัญญา และอัตราคาปรับ
12.1 คาปรับการสงมอบงานลาชา
เมื่อผูขายสงงานไมทันกําหนดตามสัญญา จะตองเสียคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.20 ของ
ราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ (รวมราคาภาษีมูลคาเพิ่ม) จนถึงวันที่ผูขายดําเนินงานสงมอบใหแกกรม
ทางหลวงถูกตองครบถวนตามสัญญา
12.2 คาปรับในระยะเวลาการรับประกัน
กรณีผูขายไมเขาทําการแกไข และ/หรือ แกไขไมแลวเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดตาม ขอ 11.1.1 กรม
ทางหลวง จะคิดคาปรับโดยคํานวณคาปรับเปนรายวัน ในอัตราวันละ 2,000.- บาท และเศษของวัน
คิดเปนหนึ่งวัน จนกวาดําเนินงานแกไขแลวเสร็จ
12.3 หากผูขายไมดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดขอใดขอหนึ่ง ผูซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญากับ ผูขาย หรือผู
ซื้ อมี สิ ทธิ์ จ า งบริ ษัทอื่ น ๆ เข า มาดําเนิน การใหเปน ไปตามสัญ ญา และผูขายจะตองเปน ผูชําระเงิน
คาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งคาปรับตามขอ 12.2 ดวย
13. ขั้นนตอนการตรวจรับ และการทดสอบ
13.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะทําการสุมตรวจไมนอยกวา 10 หนวยงาน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจรั บ พั ส ดุ ฯ กํ า หนด พร อ มการทดสอบอุ ป กรณ และระบบทุ ก อย า งที่ เ สนอได อ ย า งถู ก ต อง
ครบถวนสมบูรณโดยสงมอบตามงวดงานที่กําหนดในเอกสารตามขอ 10
13.2 ผูขายตองเสนอเอกสารซึ่งประกอบดวย รายละเอียดของอุปกรณ และซอฟตแวร คูมือการติดตั้งใช
งาน (ฉบับภาษาไทย) ขอมูลวิธีการ และขั้นตอนการตรวจรับของแตละอุปกรณโดยละเอียด พรอมทั้ง
แนะนําการใชงานอุปกรณใหแกเจาหนาที่ดูแลระบบของกรมทางหลวง เพื่อใหทราบถึงปญหาและ
วิธีแกไขปญหาของอุปกรณที่ติดตั้งใชงานเบื้องตน
13.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือเจาหนาที่กรมทางหลวง ที่เขารวมดูแลการติดตั้งจะดําเนินการ
เฉพาะในเวลาทํ า การปกติ คื อ 08.30-16.30 น. เว น วั น หยุ ด ราชการ ในกรณี ที่ ผู ข ายมี ค วาม
จําเปนตองตรวจรับงานนอกเหนือจากเวลาดังกลาวจะตองแจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือ
เจาหนาที่กรมทางหลวงทราบ พรอมทั้งจะตองรับผิดชอบในคาใชจายในการปฏิบัติงาน
13.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือเจาหนาที่กรมทางหลวง สงวนสิทธิท์ ี่จะเขาทดสอบ และตรวจสอบ
การทํางานของอุปกรณหรือระบบ ณ สถานที่ที่ติดตั้ง เพื่อดําเนินการตรวจรับงาน โดยผูขายจะตอง
อํานวยความสะดวกในการเดินทางหรือรับผิดชอบในคาใชจายในการปฏิบัติงาน
13.5 กรมทางหลวง สามารถที่จะนําอุปกรณหรืองานในสวนที่สงมอบแลวไปใชงานตามที่กรมทางหลวง
เห็นสมควร โดยที่ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอุปสรรคในการทํางานของผูขาย เพียงแตแจงใหผูขาย
ทราบแต ห ากการทดสอบอุ ป กรณ ห รื อ ระบบ ไม ผ า นเงื่ อ นไขและเป น เหตุ ใ ห ต อ งเลิ ก สั ญ ญาอั น
เนื่องมาจากความผิดพลาดของผูขาย ผูขายไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆจากกรม
ทางหลวง
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13.6 การทดสอบสายสัญญาณเครือขายแบบใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ตองสามารถแสดงคาที่ตองการ
ในรูปของ Test Report ที่ไดจากเครื่องมือ OTDR และ Power Meter Test หรือตามที่กรมทาง
หลวงกําหนด
13.7 ผูขายตองสงมอบลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรมบริหารจัดการเครือขาย ตามภาคผนวก 2 โดยมีเอกสาร
รับรอง
13.8 หากมีขอความใดในขอกําหนดฉบับนี้ที่มีความขัดแยงกัน ใหยึดถือตามขอกําหนดที่เปนประโยชนกับ
กรมทางหลวง
14. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นี้
14.1 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
แลว
14.2 ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๖4
อนึ่ง กรณีที่ไมไดรบั การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กรมทางหลวง สามารถยกเลิกการจัดหาได โดยผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองสิทธิ หรือคาเสียหายใดๆ
จากกรมทางหลวงมิได
15. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
16. หลักประกันการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกส
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจํานวน 869,000.- บาท (แปดแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน)
17. วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน
17.1. งบประมาณ 17,380,000.- บาท (สิ บ เจ็ ด ล า นสามแสนแปดหมื่ น บาทถ ว น) ซึ่ ง เป น ราคาที่ ร วม
คาใชจายตาง ๆ ที่ตองใชสําหรับโครงการติดตั้งอุปกรณเครือข ายและสายสั ญญาณ (Fiber Optic)
ระหวางอาคารปฏิบัติงานของหนวยงานกรมทางหลวงในภูมิภาค คาภาษีมูลคาเพิ่มและคาดําเนินการ
อื่น ๆ ไวแลว
17.2. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
18. เพื่อประโยชนแกทางราชการ
18.1 กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตาม แนวทางการพิจารณาขยายอายุ
สัญญา หรือการงดหรือลดคาปรับ งานจางเหมาของกรมทางหลวง
18.2 กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก ขอกําหนดดังกลาวนี้บางสวน หรือ
ทั้งหมด และใหถือวาการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผูซื้อเปนที่สุด ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอตกลงยินยอมไม
เรียกรองคาเสียหายไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นจากผูซื้อ
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18.3 ในระหวางอายุสัญญาจาง หากกรมทางหลวงเห็นวาผูขายไม อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจางขอใด
ขอหนึ่งได กรมทางหลวงมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจางได โดยผูขายยินยอมที่จะชดใชคาเสียหายตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นใหแกผูซื้อ โดยไมมีเงื่อนไขภายในกําหนด ๑๕ วัน นับจากวันที่ไดรับแจง
19. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปดเผย
ตัวไดที่
19.1 สถานที่
: เลขที่ ๒/๔๘๖ ชั้น ๓ อาคารสุขุมวิท ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
19.2 โทรศัพท
: 02-354-6668-76 ตอ 26702
19.3 โทรสาร
: 02-354-6507
ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เปนลาย
ลักษณอักษร โดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง “คณะกรรมการรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งอุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหวางอาคารปฏิบัติงาน
ของหนวยงานกรมทางหลวงในภูมิภาค กรมทางหลวง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น ๓ กรม
ทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐” โดยระบุชื่อที่อยู
และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
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รายละเอียดอุปกรณสําหรับการติดตั้งอุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหวาง
อาคารปฏิบัติงานของหนวยงานกรมทางหลวง ในภูมิภาค มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
1. สายใยแก วนํ า แสงแบบ Single Mode 9/125 µm ชนิ ด เดิ น ภายนอกอาคารและภายในอาคาร
(Indoor/Outdoor) มีคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้
1.1 มี ข น า ด ข อ ง Core/Cladding เป น ไป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ITU Recommendation G.652
ประกอบดวยจํานวน Core ไมนอยกวา 6 Core
1.2 เปนสายใยแกวนําแสงแบบ LSZH (Low Smoke Zero Halogen) หรือดีกวา และเปนชนิดติดตั้ง
สําหรับงานภายนอกอาคาร/ภายในอาคาร (Outdoor/Indoor) ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน
ISO/IEC 11801:2017, ANSI/TIA/EIA-568.3-D, Telcordia(Bellcore) GR-409-CORE,
Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE ,ANSI/ICEA 696, ANSI/ICEA 596, IEC 61034-2, IEC
60754-2 และ RoHS เปนอยางนอย
1.3 ไดรับรองมาตรฐาน มอก.2165-2548 โดยตองแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบการพิจารณา
1.4 ผ านการทดสอบจากหน ว ยงานที่ มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบที่ ได ก ารรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC
17025 โดยจะตองมีใบรับรองหรือTest report มาประกอบการพิจารณา
1.5 มี โ ครงสร า งเป น แบ บ Loose Tube ซึ่ ง Loose Tube ทํ าด ว ยวั ส ดุ PBT (Polybutylene
Terephthalate) และภายใน Loose Tube มี Thixotropic jelly compound เพื่ อ ป อ งกั น
ความชื้น
1.6 มี Additional Strength Member ทํ า ด ว ยวั ส ดุ Water blocking E-Glass Yarns เพื่ อ ป อ งกั น
ความชื้น และรับแรงดึง
1.7 มี Rip Cord เพื่อชวยในการปอกสาย
1.8 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-C เพื่อสะดวกในการเรียงสาย
1.9 เปลือกนอกของสายทําดวยวัสดุ PE with FR- LSZH ความหนาไมนอยกวา 1.6 mm. เพื่อ
ปองกันรังสี UV และไมเกิดควันพิษเมื่อเกิดอัคคีภัย
1.10 สายใยแกวนําแสงตองไดรับมาตรฐานอยางนอยดังตอไปนี้
- Tensile Loading Test TIA/EIA-455-33A และ IEC 60794-1-2-E1 หรือ IEC 607941-2-E1A
- Compression Test TIA/EIA-455-41A และ IEC 60794-1-2-E3
- Repeated Bending Test TIA/EIA-455-104A และ IEC 60794-1-2-E6
- Cable Bending Test IEC 60794-1-2-E11B
- Temperature Cycling Test TIA/EIA-455-3A และ IEC 60794-1-2-F1
- Water Penetration Test TIA/EIA-455-82B และ IEC 60794-1-2-F5
- Impact Test TIA/EIA-455-25B และ IEC 60794-1-2-E4
- Cable Twist or Torsion Test TIA/EIA-455-85A และ IEC 60794-1-2-E7
1.11 เปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับ Connector,Pigtail และ FDU
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2. สายสัญญาณใยแกวนําแสงแบบ Multi-Mode 50/125 µm ชนิดเดินภายนอกอาคาร และภายใน
อาคาร(Indoor/Outdoor) มีคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้
2.1 มี ข น าด ข อ ง Core/Cladding เป น ไป ต าม ม าต รฐ าน ITU Recommendation G.6 5 1
ประกอบดวยจํานวน Core ไมนอยกวา 6 Core
2.2 เปนสายใยแกวนําแสงแบบ LSZH (Low Smoke Zero Halogen) หรือดีกวา และเปนชนิดติดตั้ง
สํ า หรั บ งานภายนอกอาคาร/ภายในอาคาร (Outdoor/Indoor) ) ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เป น ไปตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 11801:2017, ANSI/TIA/EIA-568.3-D, Telcordia(Bellcore) GR-409CORE, Telcordia (Bellcore)GR-20-CORE, ANSI/ICEA 696, ANSI/ICEA 596, IEC
61034-2, IEC 60754-2 และ RoHS เปนอยางนอย
2.3 มี โ ครงสร า งเป น แบ บ Loose Tube ซึ่ ง Loose Tube ทํ าด ว ยวั ส ดุ PBT (Polybutylene
Terephthalate) และภายใน Loose Tube มี Thixotropic jelly compound เพื่ อ ป อ งกั น
ความชื้น
2.4 มี Additional Strength Member ทําดวยวัสดุ Water blocking E-Glass Yarns เพื่อปองกัน
ความชื้น และรับแรงดึง
2.5 มี Rip Cord เพื่อชวยในการปอกสาย
2.6 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-C เพื่อสะดวกในการเรียงสาย
2.7 เปลือกนอกของสายทําดวยวัสดุ PE with FR- LSZH เพื่อปองกันรังสี UV และไมเกิดควันพิษเมื่อ
เกิดอัคคีภัย
2.8 สายใยแกวนําแสงตองไดรับมาตรฐานอยางนอยดังตอไปนี้
- Tensile Loading Test TIA/EIA-455-33A และ IEC 60794-1-2-E1 หรือ IEC 607941-2-E1A
- Compression Test TIA/EIA-455-41A และ IEC 60794-1-2-E3
- Repeated Bending Test TIA/EIA-455-104A และ IEC 60794-1-2-E6
- Cable Bend IEC 60794-1-2-E11B
- Temperature Cycling Test TIA/EIA-455-3A และ IEC 60794-1-2-F1
- Water Penetration Test TIA/EIA-455-82B และ IEC 60794-1-2-F5
- Impact Test TIA/EIA-455-25B and IEC 60794-1-2-E4
- Cable Twist or Torsion Test TIA/EIA-455-85A and IEC 60794-1-2-E7
2.9 เปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับ Connector, Pigtail และ FDU
3. Fiber Patch Panel พรอมอุปกรณประกอบ มีคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้
3.1 เป น อุ ป กรณ พั ก สาย Fiber Optic แบบชนิ ด ติ ด ตั้ งบนตู RACK 19” Standard ลั ก ษณะเป น
Patch Panel FDU ความจุ 6-24 Fiber Ports
3.2 มีพื้นที่ขดสายหรือเก็บสายอยูภายใน (Internal Management Ring) โดยมีการออกแบบใหมีพื้นที่
พักสายภายในแผงกระจายสายเปนรูปตัว S (เอส) เพื่อปองกันสายชํารุดขณะเลื่อนเขา-ออก
3.3 สามารถติดตั้งอุปกรณเชื่อมตอสายมาตรฐานสากล (ADAPTER SNAP PLATE) มายืดติดไดโดยงาย
(Snap-In) ได 2 Plate และยังสามารถเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลงจํานวนหรือประเภทของหัวตอไดงาย
3.4 สามารถดึงถาดออกมาดานหนาโดยเลื่อนเขา-ออก แบบลิ้นชัก (Drawer) เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
และสะดวกในการใชงาน
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3.5 มีแผน พลาสติก (Light Polycarbonate Cover With Label) ปองกันสิ่ งแปลกปลอมและแมลง
ติดตั้งงาย สะดวกในการใชงาน และการ Label ตามมาตรฐาน TIA/EIA
3.6 สามารถเปลี่ยนแปลงอุปกรณเก็บสายภายในใหเปนอุปกรณตอสาย (Splice Tray) ได
3.7 ตองมีพื้นที่ดานหลังสําหรับขดพักสายไวไดและเมื่อเลื่อนถาดสายดานนอกตองไมขยับ
3.8 ตัวผลิตภัณฑตองมีชิ้นอุปกรณเพิ่มเติมในสวนของตัวจับยึดสายดานหลังที่ปรับระดับของเสนผาน
ศูนยกลางของสายได (Cable Glands) และนอตสําหรับประกอบครบชุด
3.9 เปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับสายใยแกวนําแสง
4. อุปกรณกระจายสัญญาณ Switch Layer 2 ขนาด 24 Port จํานวน 130 ชุด มีคุณลักษณะขั้นต่ํา
ดังนี้
4.1 มี ข นาดของ Switch Capacity ไม น อ ยกว า 56 Gbps และมี Throughput ไม น อ ยกว า 41
Mpps
4.2 มีพอรตแบบ 10/100/1000 RJ-45 ไมนอยกวา 24 พอรต
4.3 มีพอรตแบบ 1 Gigabit Ethernet SFP หรือดีกวา ไมนอยกวา 4 พอรต
4.4 มี Transceiver Module SFP ชนิด 1000 Base-SX หรือ 1000 Base-LX หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 2 โมดูล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของระยะทางใน “ภาคผนวก 2”
4.5 สามารถทํา VLAN ไดไมนอยกวา 512 VLAN
4.6 สามารถทํา Stacking กับอุปกรณรุนเดียวกันกับที่เสนอมาเพื่อใหสามารถบริหารจัดการไดจาก IP
Address เดียวกัน ไดไมนอยกวา 10 เครื่อง หรือสามารถเสนออุปกรณ แบบ Modular Chassis
Switch ที่มีจํานวน Slot ไมนอยกวา 10 Slot ได
4.7 มีขนาดของ MAC Address Table ไมนอยกวา 16,000 Addresses
4.8 สามารถทํา Spanning Tree ในรูปแบบ 802.1D, 802.1s และ 802.1w ไดเปนอยางนอย
4.9 สามารถทํ า Link Aggregation Control Protocol (LACP) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad ได
และสามารถทํา L2, L3, and L4 trunk load-balancing ได
4.10 รองรั บ การจั ด การ Traffic หรื อ Quality of Service ได ต ามมาตรฐาน IEEE 802.1p, Strict
priority (SP) queuing และ Weighted round robin (WRR) และ Rate Limit ไดเปนอยางนอย
4.11 สามารถทํา Access Control List กับขอมูลทั้ง IPv4 และ IPv6 ได
4.12 สามารถทํา STP Root Guard และ BPDU Port Protection ได
4.13 สามารถทํา User Authentication ผานทาง RADIUS ตามมาตรฐาน 802.1x ได
4.14 สามารถทํา Authentication แบบ IEEE 802.1x, Web-Based, MAC-Based ได
4.15 มี ฟ งก ชั่น เกี่ ย วกับ Security ในการป อ งกั น การโจมตี ห รือ บุ กรุ กแบบ DHCP Protection, Port
Security และ Dynamic ARP Protection เปนอยางนอย
4.16 สามารถทํางาน IPv6 แบบ Dual Stack, IPv6 Host, MLD Snooping ไดเปนอยางนอย
4.17 สามารถทํ า Port Mirroring และ GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) หรือ VTP หรือ
MVRP ได
4.18 สามารถทํางานเปน Bonjour และ Chromecast Gateway ได หากไมสามารถทําไดสามารถเสนอ
อุปกรณเพิ่มเติมเพื่อทําตามคุณสมบัติดังกลาวได
4.19 สามารถทํางาน IEEE 802.3 az (Energy Efficient Ethernet) เพื่อประหยัดการใชพลังงานได
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4.20 สามารถบริหารจัดการผาน CLI, GUI, SSHv2, SNMPv3, RMON, LLDP และ REST API ไดเปน
อยางนอย
4.21 อุป กรณ ตองสามารถทํ างานรวมกับระบบบริห ารจัดการเครือขายที่กรมทางหลวงมีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยตองครอบคลุมขอบเขตการทํางานที่กรมตองการไดอยางครบถวน รายละเอียด
ตามภาคผนวก 2
4.22 สามารถจัดเก็บขอมูลทางสถิติ การใชงานเครือขาย แบบ NetFlow หรือ sFlow ได
5. Wall Rack 9U พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 130 ชุด มีคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้
5.1 เปนตู Rack แบบแขวนติดผนัง ขนาด 19 นิ้วมีความลึกไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
5.2 มีชองเสียบไฟฟาจํานวนไมนอยกวา 4 ชอง
5.3 มีพัดลมระบายความรอนไมนอยกวา 2 ตัว
6. สายสัญญาณชนิดทองแดงตีเกลียว แบบ Unshielded Twisted Pair Category 6 มีคุณ ลักษณะ
ขั้นต่ําดังนี้
6.1 เปนสายสัญญาณคอมพิวเตอรชนิดทองแดงตีเกลียวที่ผลิตและผานการทดสอบตามมาตรฐาน ดังนี้
เปนอยางนอย
6.1.1 ANSI/TIA 568-C.2
6.1.2 ISO/IEC 11801
6.1.3 CENELEC EN 50173-1
6.2 สายสัญญาณคอมพิวเตอร มีขนาด Bare Copper 24AWG และมี Outer Sheath เปนชนิด PVC
7. เตารับสายทองแดงตีเกลียว Category 6 (UTP Outlet) มีคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้
7.1 เปนเตารับแบบ RJ-45 Modular Jack สามารถเขา Code สีแบบ TIA568A/B
7.2 รองรับสาย UTP ที่มีขนาด 22 – 26 AWG
7.3 เปนผลิตภัณฑเดียวกับสายทองแดงตีเกลียว (UTP)
8. อุปกรณพักสายทองแดงตีเกลียว Category 6 (UTP Patch Panel) มีคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้
8.1 สามารถติดตั้งบนตู Rack 19 นิ้วได
8.2 มีจํานวนชองรับสาย (RJ-45) ไมนอยกวา 24 ชอง มีขนาดความสูง 1 High Unit (U)
8.3 ต องมี เทคโนโลยี แ บบระบบจั ดการที่ ส ามารถ ตรวจ หรือ คน หา สาย UTP ได วาเตารับ สาย
ทองแดงตีเกลียว (UTP Outlet) เปน ชองรับ สาย (RJ-45) ชองใดของอุปกรณพักสายทองแดงตี
เกลียว UTP Patch Panel) เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษา
9. สาย PATCH CORD Category 6 มีคุณลักษณะขั้นต่ําดังนี้
9.1 สาย UTP Patch Cord จะตองไดรับมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
9.2 เปนผลิตภัณฑเดียวกับสายทองแดงตีเกลียว (UTP)
9.3 มีความยาวไมนอยกวา 3 เมตร
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10. อุปกรณ Fiber Interface module แบบ Single-Mode มีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี
10.1 เปน Interface Module ที่สามารถรองรับ Fiber Optic แบบ Single Mode Fiber
10.2 มีความยาวคลื่น 1300 nm หรือดีกวา
10.3 สามารถรองรับความเร็วในการรับสงขอมูลได 1 Gbps
10.4 สามารถรองรับระยะทางในการรับสงขอมูลได 10 กิโลเมตร
10.5 จะต อ งสามารถใช ร ว มกั บ อุ ป กรณ ที่ เสนอ และเชื่ อ มต อ ใช ง านกั บ อุ ป กรณ ที่ ก รมมี อ ยู ไ ด
(รายละเอียดตามภาคผนวก 2)
10.6 เปนผลิตภัณฑยี้หอเดียวกันกับ อุปกรณกระจายสัญญาณที่เสนอในโครงการ
11. อุปกรณ Fiber Interface module แบบ Multi-Mode มีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี
11.1 เปน Interface Module ที่สามารถรองรับ Fiber Optic แบบ Multi Mode Fiber
11.2 มีความยาวคลื่น 850 nm หรือดีกวา
11.3 สามารถรองรับความเร็วในการรับสงขอมูลได 1 Gbps
11.4 สามารถรองรับระยะทางในการรับสงขอมูลได 500 เมตร
11.5 จะตองสามารถใชรวมกับอุปกรณที่เสนอ และเชื่อมตอใชงานกับอุปกรณที่กรมมีอยูได
(รายละเอียดตามภาคผนวก 2)
11.6 เปนผลิตภัณฑยี้หอเดียวกันกับ อุปกรณกระจายสัญญาณที่เสนอในโครงการ
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ภาคผนวก 2
รายละเอียดอางอิงสําหรับเปนแนวทางการติดตั้งเชื่อมตออุปกรณตามโครงการฯ เพื่อใหโครงการ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอุปกรณที่เสนอใหมใหอางอิงคุณลักษณะขั้นต่ําตามคุณลักษณะอุปกรณใน
ภาคผนวก 1
สวนบริหารจัดการเครือขาย
1. ระบบบริหารจัดการเครือขายที่กรมใชงานอยูมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1.1 สามารถทํางาน Fault, Configuration, Accounting, Performance และ Security
(FCAPS) ได
1.2 สามารถบริหารจัดการอุปกรณแบบ Multi-Vendor ได
1.3 สามารถ Import และ Export อุปกรณผาน CSV File ได
1.4 สามารถทําการเปรียบเทียบ Configuration files ที่ตางกัน แบบ Side by Side และแสดง
ความแตกตางของ Configuration ได
1.5 สามารถ ทําการ Backup และ Restore คาการติดตั้งตางๆของอุปกรณ ได
1.6 สามารถคนหาอุปกรณแบบอัตโนมัติ ( Auto Discovery ) โดยรองรับการกําหนดการคนหา
แบบ routing-based, ARP-based และ IPsec VPN-based ได
1.7 สามารถบริหารจัดการระบบเครือขายเสมือน (VLAN Management ) และ Access
Control List (ACL Management) ได
1.8 สามารถทําการเปรียบเทียบ Configuration files ที่ตางกัน แบบ Side by Side และแสดง
ความแตกตางของ Configuration ได
1.9 สามารถตรวจสอบ Version ของ Firmware และ รองรับการ Update Firmware ใหกับ
อุปกรณเครือขายได
1.10 สามารถทํางาน Role-based administrative controls เพื่อควบคุมการใชงานของผูดูแล
ระบบ
1.11 คนหาตําแหนง หมายเลข IP address หรือ MAC Address ในระบบเครือขายได
1.12 รองรับการตรวจสอบ configuration ของอุปกรณวาถูกตองตาม compliance policies
หรือไม
1.13 สามารถทํางาน Virtual Network Management โดยสามารถแสดงการเชื่อมตอ virtual
switch ของระบบเครื่องแมขายเสมือน ( Virtual Machine ) เชน VMware, KVM, Hyper-V
ไดเปนอยางนอย
1.14 สามารถสราง Data Center Topology โดยสามารถจําลองภาพของ Data Center ใน
รูปแบบ 3 มิติ โดยกําหนดตําแหนงการติดตั้งอุปกรณในแตละตู RACK และแสดง Panel
View ของอุปกรณได
1.15 สามารถแสดงผลของอุปกรณเครือขายในรูปแบบ GUI (Graphic User Interface) ได โดย
รองรับ HTML5 ได
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รายละเอียดอางอิงสําหรับเปนแนวทางการติดตั้งเชื่อมตออุปกรณตามโครงการฯ
เพื่อใหโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอุปกรณที่เสนอใหมใหอางอิงคุณลักษณะขั้นต่ําตามคุณลักษณะอุปกรณในภาคผนวก 1
ตารางอางอิงจุดติดตั้งและการเดินสายสัญญาณระยะทางโดยประมาณตามโครงการฯ
หมายเหตุ: จุดติดตั้งและระยะทางอาจมีการปรับเปลี่ยนซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม และจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน
ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

350 เมตร

TP-Link

รุน

1

สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)

210 เมตร

2

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

150 เมตร

HP

Procurve 2610-24

3

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

250 เมตร

HP

Procurve 2610-24

4

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3

260 เมตร

HP

Procurve 2610-24

5

แขวงทางหลวงลําพูน

150 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

6

แขวงทางหลวงลําปางที่ 1

260 เมตร

HP

Procurve 2610-24

7

แขวงทางหลวงลําปางที่ 2

300 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

8

แขวงทางหลวงแมฮองสอน

350 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

9

สํานักงานทางหลวงที่ 2 (แพร)

350 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

180 เมตร

TL-SF1024
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ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

รุน

10

แขวงทางหลวงนานที่ 1

250 เมตร

HP

11

แขวงทางหลวงนานที่ 2

420 เมตร

Cisco

12

แขวงทางหลวงพะเยา

415 เมตร

HP

Procurve 2610-24

13

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1

450 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

14

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

150 เมตร

HP

HP 2610-24-PoE Switch

15

สํานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

300 เมตร

HP

HP 2610-24-PoE Switch

16

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

300 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

17

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สวางแดนดิน)

200 เมตร

HP

HP 2610-24-PoE Switch

18

แขวงทางหลวงนครพนม

240 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

19

แขวงทางหลวงบึงกาฬ

250 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

20

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

220 เมตร

HP

Procurve 2610-24

21

สํานักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

390 เมตร

HP

Procurve 2610-24

22

แขวงทางหลวงตากที่ 1

300 เมตร

HP

Procurve 2610-24

23

แขวงทางหลวงกําแพงเพชร

214 เมตร

HP

Procurve 2610-24

300 เมตร

500 เมตร

HP 1920-48G-PoE+ Switch
SG95-24
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ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

รุน

24

แขวงทางหลวงสุโขทัย

300 เมตร

TP-Link

TL-SG1024D

25

สํานักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

150 เมตร

TP-Link

TL-SG1016

26

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

250 เมตร

HP

HP 1920-48G-Switch

27

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

300 เมตร

HP

HP 1920-48G-Switch

28

แขวงทางหลวงพิจิตร

150 เมตร

HP

HP 1920-48G-Switch

29

แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1

150 เมตร

TP-Link

30

แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2

330 เมตร

HP

Procurve 2610-24

31

สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ)

240 เมตร

HP

Procurve 2610-24

32

แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 1

200 เมตร

HP

Procurve 2610-24

33

แขวงทางหลวงเพชรบูรณที่ 2 (บึงสามพัน)

550 เมตร

HP

Procurve 2610-24

34

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

150 เมตร

HP

Procurve 2610-24

35

แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู

200 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

36

สํานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแกน)

900 เมตร

HP

Procurve 2610-24

37

แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 1

975 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

150 เมตร

TL-SF1024

5
ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

รุน

38

แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 2

153 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

39

แขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ)

165 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

40

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

164 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

41

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2

400 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

42

แขวงทางหลวงชัยภูมิ

148 เมตร

HP

HP 2610-24-PoE Switch

43

สํานักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)

150 เมตร

HP

HP 2610-24-PoE Switch

44

แขวงทางหลวงมหาสารคาม

110 เมตร

HP

HP 2610-24-PoE Switch

45

แขวงทางหลวงยโสธร

150 เมตร

HP

HP 2610-24-PoE Switch

46

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ

350 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

47

แขวงทางหลวงรอยเอ็ด

175 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

48

สํานักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

150 เมตร

HP

provurve 2610-24

49

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

130 เมตร

D-Link

DES-1024D

50

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

400 เมตร

TP-link

TL-SG1024

51

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

250 เมตร

HP

150 เมตร

provurve 2610-24
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ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

รุน

52

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

200 เมตร

HPE

HPE 1920-48G

53

แขวงทางหลวงสุรินทร

350 เมตร

HP

provurve 2610-24

54

แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ

185 เมตร

HPE

HPE 1920-48G

55

สํานักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

250 เมตร

HP

Procurve 2610-24

56

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

150 เมตร

HP

Procurve 2610-24

57

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

150 เมตร

HP

Procurve 2610-24

58

แขวงทางหลวงบุรีรัมย

250 เมตร

59

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

250 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

60

สํานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

250 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

61

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

250 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

62

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลํานารายณ)

300 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

63

แขวงทางหลวงนครสวรรคที่2 (ตากฟา)

350 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

64

แขวงทางหลวงสระบุรี

115 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

65

แขวงทางหลวงสิงหบุรี

156 เมตร

HPE

HPE 1920-48G

150 เมตร

TOTO-LINK SG24 - 24 Ports GES

7
ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

270 เมตร

HPE

รุน

66

สํานักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุร)ี

275 เมตร

67

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

150 เมตร

D-Link

68

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒

225 เมตร

HPE

HPE 1920-48G

69

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

253 เมตร

HPE

HPE 1920-48G

70

แขวงทางหลวงชัยนาท

170 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

71

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

300 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

72

แขวงทางหลวงอางทอง

150 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

73

สํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ)

350 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

74

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

200 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

75

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

200 เมตร

HP

procurve 2610-24

76

แขวงทางหลวงอยุธยา

195 เมตร

HP

procurve 2610-24

77

แขวงทางหลวงปทุมธานี

350 เมตร

HP

procurve 2610-24

78

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

150 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

79

แขวงทางหลวงนนทบุรี

150 เมตร

HP

procurve 2610-24

250 เมตร

HPE 1920-48G
DES-1024R

8
ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

รุน

80

แขวงทางหลวงธนบุรี

150 เมตร

HP

procurve 2610-24

81

แขวงทางหลวงนครนายก

150 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

82

สํานักทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

HP

Procurve 2610-24

83

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

200 เมตร

D-Link

84

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

130 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

85

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

150 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

86

แขวงทางหลวงจันทบุรี

170 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

87

แขวงทางหลวงตราด

200 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

88

แขวงทางหลวงนครปฐม

200 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

89

แขวงทางหลวงชุมพร

250 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

90

แขวงทางหลวงราชบุรี

200 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

91

แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

170 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

92

สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

310 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

93

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

242 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

150 เมตร

180 เมตร

DES-1024D

9
ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

รุน

94

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุงสง)

250 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

95

แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 1 (พุนพิน)

300 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

96

แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ)

300 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

97

แขวงทางหลวงสุราษฏรธานีที่ 3 (เวียงสระ)

150 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

98

แขวงทางหลวงพัทลุง

140 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

99

สํานักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)

550 เมตร

100

แขวงทางหลวงกระบี่

150 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

101

แขวงทางหลวงภูเก็ต

150 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

102

แขวงทางหลวงระนอง

160 เมตร

HP 2620-24 Switch

103

แขวงทางหลวงตรัง

250 เมตร

HP 2620-24 Switch

104

สํานักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

170 เมตร

105

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

106
107

250 เมตร

150 เมตร

HP 2620-24 Switch

HP

HP 2620-24 Switch

150 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหมอม)

170 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

แขวงทางหลวงยะลา

170 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

10
ลําดับ

หนวยงานตนทาง

สวนเครื่องจักรกล งานปรับซอม
ฝายเครื่องกล

สวนตรวจสอบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม

ยี่หอ

รุน

108

แขวงทางหลวงนราธิวาส

250 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

109

แขวงทางหลวงสตูล

170 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

110

ศูนยสรางทางลําปาง

580 เมตร

HP

HP 1920-48G-PoE+ Switch

111

ศูนยสรางทางหลมสัก

350 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

112

ศูนยสรางทางขอนแกน

200 เมตร

HP

HP 2620-24 Switch

113

ศูนยสรางทางกาญจนบุรี

250 เมตร

HPE

HPE 1920-48G

114

ศูนยสรางทางสงขลา

330 เมตร

HP

procurve 2610-24

115

ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

450 เมตร

HP

procurve 2610-24

116

ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแกน)

450 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

117

ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)

200 เมตร

HP

HPE 1920-48G Switch

118

ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 4
(นครศรีธรรมราช)

200 เมตร

HP

procurve 2610-24

1

ภำคผนวก 3 รำยชือ่ หน่วยงำนในภูมภิ ำคของกรมทำงหลวง ที่ตดิ ตัง้ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ตำมโครงกำรฯ
ลำดับ
หน่วยงำน
ที่อยู่
1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
2 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 1
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
3 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปำง
ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
4 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 3
เลขที่ 199 หมู่ 4 ถ.เลียบคลองชลประทำน
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
5 แขวงทำงหลวงลำพูน
เลขที่ 129 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
6 แขวงทำงหลวงลำปำงที่ 1
เลขที่ 16/97 ถนนพหลโยธิน
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
7 แขวงทำงหลวงลำปำงที่ 2
เลขที่ 289 ถนนจำมเทวี ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
8 แขวงทำงหลวงแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 บ้ำนไม้แงะ
ต.ปำงหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
9 สำนักงำนทำงหลวงที่ 2 (แพร่)
ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวำว
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
10 แขวงทำงหลวงน่ำนที่ 1
ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่ำน จ.น่ำน 55000
11 แขวงทำงหลวงน่ำนที่ 2

เลขที่ 234 หมู่ 4 ถนนน่ำน-ท่ำวังผำ
ต.ผำสิงห์ อ.เมือง จ.น่ำน 55000
12 แขวงทำงหลวงพะเยำ
เลขที่ 3 หมู่ 17 ต.บ้ำนต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยำ 56000
13 แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ 1
เลขที่ 429 หมู่19 ถ.พหลโยธิน ต.รอเวียง
อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
14 แขวงทำงหลวงเชียงรำยที่ 2
เลขที่ 9 ม. 10 ต.ฝำยกวำง อ.เชียงคำ
จ.พะเยำ 56110
15 สำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร) เลขที่ 150 ถ.ใสสว่ำง ต.ธำตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
16 แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 1
เลขที่ 150 ถ.ใสสว่ำง ต.ธำตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
17 แขวงทำงหลวงสกลนครที่ 2
เลขที่ 129 ถ.นิตโย ต.สว่ำงแดนดิน
(สว่ำงแดนดิน)
อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร
18 แขวงทำงหลวงนครพนม
ที่อยู่ 77 ถ.ชยำงกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
19 แขวงทำงหลวงบึงกำฬ
เลขที่ 31 หมู่ที่13 ต.วิศิษฐ์
อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ 38000

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
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
โทรศัพท์ 042-491205
โทรสำร 042-491206

2

ภำคผนวก 3 รำยชือ่ หน่วยงำนในภูมภิ ำคของกรมทำงหลวง ที่ตดิ ตัง้ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ตำมโครงกำรฯ
ลำดับ
หน่วยงำน
20 แขวงทำงหลวงมุกดำหำร
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ที่อยู่
เลขที่ 52 ถ.ชยำงกูร ต.มุกดำหำร
อ.เมือง จ.มุกดำหำร 49000
สำนักงำนทำงหลวงที่ 4 (ตำก)
เลขที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงเงิน
อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000
แขวงทำงหลวงตำกที่ 1
เลขที่ 201 ถนนท่ำนำ – เจดีย์ยุทธหัตถี
ต.ป่ำมะม่วง อ.เมือง จ.ตำก 6300
แขวงทำงหลวงกำแพงเพชร
เลขที่ 252 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงำนทำงหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ถ.รำเมศวร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
แขวงทำงหลวงพิษณุโลกที่ 1
ถ.รำเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
แขวงทำงหลวงพิษณุโลกที่ 2
ทำงหลวงหมำยเลข 12 พิษณุโลก – หล่มสัก
(วังทอง)
ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
แขวงทำงหลวงสุโขทัย
ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้ำนหลุม
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
เลขที่ 127 หมู่ 2 ต.ฆะมัง อ.เมือง
แขวงทำงหลวงพิจิตร
จ.พิจิตร 66000
เลขที่ 15 ถ.ประชำนิมิตร ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง
แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
จ.อุตรดิตถ์ 53000
แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
เลขที่ 212 หมู่ 3 ตำบลงิ้วงำม อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
สำนักงำนทำงหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ถนนสระบุรี – หล่มสัก อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
เลขที่ 213 ถ.สำมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
จ.เพชรบูรณ์ 67000
แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ทับสมอทอด
(บึงสำมพัน)
อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
แขวงทำงหลวงเลยที่ 1
เลขที่ 104 ถนนคีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 4200
แขวงทำงหลวงหนองบัวลำภู
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

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 042-612006
โทรสำร 042-613821
โทรศัพท์ 055-893321 ,055-893322
โทรสำร 055-893320
โทรศัพท์ 0-55511675
โทรสำร 0-5551-3287
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 042-378090
โทรสำร 042-378092
โทรศัพท์ 043-246778
โทรสำร 043-246785
โทรศัพท์ 043-237145
โทรสำร 043-236035
โทรศัพท์ 043-311202
โทรสำร 043-312700

3

ภำคผนวก 3 รำยชือ่ หน่วยงำนในภูมภิ ำคของกรมทำงหลวง ที่ตดิ ตัง้ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ตำมโครงกำรฯ
ลำดับ
หน่วยงำน
ที่อยู่
39 แขวงทำงหลวงขอนแก่นที่ 3(บ้ำนไผ่) ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้ำนไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
40 แขวงทำงหลวงอุดรธำนีที่ 1
ถ.สำยอุดรธำนี – หนองบัวลำภู
อ.เมือง จ.อุดรธำนี
41 แขวงทำงหลวงอุดรธำนีที่ 2
เลขที่ 126 หมู่ 19 ถ.อุดรธำนี – สกลนคร
ต.หนองเม็ก อ.หนองหำน จ.ดรธำนี 41130
42 แขวงทำงหลวงชัยภูมิ
ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
43 สำนักงำนทำงหลวงที่ 8 (มหำสำรคำม)ถนนถีนำนนท์ ต.ตลำด อ.เมือง
จ.มหำสำรคำม 44000
44 แขวงทำงหลวงมหำสำรคำม
ถ.ถีนำนนท์ ต. ตลำด อ. เมือง
จ.มหำสำรคำม 44000
45 แขวงทำงหลวงยโสธร
ถ.แจ้งสนิท ต.ตำดทอง อ.เมือง
จ.ยโสธร 35000
46 แขวงทำงหลวงกำฬสินธุ์
เลขที่ 97 ถ.สนำมบิน ต.กำฬสินธุ์
อ.เมืองกำฬสินธุ์
47 แขวงทำงหลวงร้อยเอ็ด
ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.มะอึ
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
48 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9
ถ.เกษมสุข ต.วำรินชำรำบ อ.วำรินชำรำบ
(อุบลรำชธำนี)
จ.อุบลรำชธำนี 34190
49 แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1
เลขที่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลรำชธำนี 34000
50 แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 2
เลขที่ 126 หมู่ 19 ถ.อุดรธำนี – สกลนคร
ต.หนองเม็ก อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 41130
51 แขวงทำงหลวงศรีสะเกษที่ 1
ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ต.โพธิ์ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000
52 แขวงทำงหลวงศรีสะเกษที่ 2
ต.โพนข่ำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
53 แขวงทำงหลวงอำนำจเจริญ

ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนำจเจริญ

54 แขวงทำงหลวงสุรินทร์

เลขที่ 395 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครรำชสีมำ 30000
ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครรำชสีมำ 30000
เลขที่ 160 ถนนสุรนำรำยณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

55 สำนักงำนทำงหลวงที่ 10
(นครรำชสีมำ)
56 แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 1
57 แขวงทำงหลวงนครรำชสีมำที่ 2

หมำยเลขโทรศัพท์
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
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
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ลำดับ
หน่วยงำน
58 แขวงทำงหลวงบุรีรัมย์
59 แขวงทำงหลวงปรำจีนบุรี
60 สำนักงำนทำงหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
61 แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 1
62 แขวงทำงหลวงลพบุรีที่ 2
(ลำนำรำยณ์)
63 แขวงทำงหลวงนครสวรรค์ที่ 2
(ตำกฟ้ำ)
64 แขวงทำงหลวงสระบุรี
65 แขวงทำงหลวงสิงห์บุรี
66 สำนักงำนทำงหลวงที่ 12
(สุพรรณบุรี)
67 แขวงทำงหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
68 แขวงทำงหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒
(อู่ทอง)
69 แขวงทำงหลวงกำญจนบุรี
70 แขวงทำงหลวงชัยนำท
71 แขวงทำงหลวงอุทัยธำนี
72 แขวงทำงหลวงอ่ำงทอง

ที่อยู่
เลขที่ 363 หมู่ 11 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ถนนสุวินทวงศ์ ต.หน้ำเมือง
อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000
ถ.นำรำยณ์มหำรำช ต.ทะเลชุปศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ถ.พหลโยธิน ต.ป่ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี
ต.ลำนำรำยณ์ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี 15130
เลขที่ 375 ม. 1 ถ.ตำกฟ้ำอินทร์บุรี
ต.ตำกฟ้ำ อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์ 60190
ถ.พหลโยธิน ต.ปำกเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
เลขที่ 699/2 ม. 6 ถ.เอเชีย
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
123 ม. 1 ต.ดอนกำยำน
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
156 ถ.ประชำธิปไตย ต.ท่ำพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
เลขที่ 228 ต.จรเข้สำมพัน อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี
เลขที่ 55 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ต.ท่ำมะขำม
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
ต.บ้ำนกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนำท 17000
เลขที่ 2 ถนนรักกำรดี ตำบลอุทัยใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี 61000
เลขที่ 128 ม.8 ต.โรงช้ำง อ.ป่ำโมก จ.อ่ำงทอง

73 สำนักงำนทำงหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) เลขที่ 40/2 ถนนวิภำวดีรังสิต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
74 แขวงทำงหลวงกรุงเทพ
75 แขวงทำงหลวงสมุทรสำคร
76 แขวงทำงหลวงอยุธยำ

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.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยำ
จ. พระนครศรีอยุธยำ 13000

หมำยเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ 044 611657
โทรสำร 044 613766
โทรศัพท์ 037-211098
โทรสำร 037-213225
โทรศัพท์ 036-412378 ,036-420671
โทรสำร 036-422061
โทรศัพท์ 036-411602
โทรสำร 036-421587
โทรศัพท์ 036-461422
โทรสำร 036-461288
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
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
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ลำดับ
หน่วยงำน
77 แขวงทำงหลวงปทุมธำนี
78 แขวงทำงหลวงสมุทรปรำกำร
79 แขวงทำงหลวงนนทบุรี
80 แขวงทำงหลวงธนบุรี
81 แขวงทำงหลวงนครนำยก
82 สำนักงำนทำงหลวงที่ 14 (ชลบุร)ี
83 แขวงทำงหลวงชลบุรีที่ 1
84 แขวงทำงหลวงชลบุรีที่ 2
85 แขวงทำงหลวงฉะเชิงเทรำ
86 แขวงทำงหลวงจันทบุรี
87 แขวงทำงหลวงตรำด
88
89
90
91
92
93
94
95

ที่อยู่
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
แขวงทำงหลวงนครปฐม
ถนนเพชรเกษม ต.สนำมจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
แขวงทำงหลวงชุมพร
เลขที่ 236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่ำตะเภำ
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
แขวงทำงหลวงรำชบุรี
ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000
แขวงทำงหลวงสมุทรสงครำม
เลขที่ 115/1 ถนนพระรำม 2 ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 75000
สำนักงำนทำงหลวงที่ 16
เลขที่ 297 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
(นครศรีธรรมรำช)
จ.นครศรีธรรมรำช 80000
แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชที่ 1 เลขที่ 297 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมรำช 80000
แขวงทำงหลวงนครศรีธรรมรำชที่ 2 เลขที่ 81 หมู่ 7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
(ทุ่งสง)
จ.นครศรีธรรมรำช 80110
แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีที่ 1
เลขที่ 111 ถ.ธรำธิบดี ต.ท่ำข้ำม
(พุนพิน)
อ.พุนพิน จ.สุรำษฏร์ธำนี 84100

หมำยเลขโทรศัพท์
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 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
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
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หน่วยงำน
96 แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีที่ 2
(กำญจนดิษฐ์)
97 แขวงทำงหลวงสุรำษฏร์ธำนีที่ 3
(เวียงสระ)
98 แขวงทำงหลวงตรัง

ที่อยู่
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
99 สำนักงำนทำงหลวงที่ 17 (กระบี่) เลขที่ 313 หมู่ 12 ต.กระบี่น้อย
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
100 แขวงทำงหลวงกระบี่
343 ถ.อุตรกิจ ต.ปำกน้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
101 แขวงทำงหลวงภูเก็ต
ถนนนริศร ต.ตลำดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8300
102 แขวงทำงหลวงระนอง
ถ.เพิ่มผล ต.เชำนิเวศน์ อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง 85000
103 สำนักงำนทำงหลวงที่ 18 (สงขลำ) เลขที่ 147/74 ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
104 แขวงทำงหลวงสงขลำที่ 1
เลขที่ 4 ถงปละท่ำ ต.บ่อยำง
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000
105 แขวงทำงหลวงสงขลำที่ 2
เลขที่ 30/3 ม.6 ต.นำหม่อม
(นำหม่อม)
อ.นำหม่อม จ.สงขลำ 90310
106 แขวงทำงหลวงพัทลุง
เลขที่ 437 ถ.รำเมศวร์ อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
107 แขวงทำงหลวงยะลำ
เลขที่ 541 ถ.สิโรรส ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลำ 95000
108 แขวงทำงหลวงนรำธิวำส
ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บำงนำค อ.เมือง
จ.นรำธิวำส 96000
109 แขวงทำงหลวงสตูล
เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ถ.ยนตรกำรกำธร
อ.เมือง จ.สตูล 91140
110 ศูนย์สร้ำงทำงลำปำง
เลขที่ 227หมู่ที่ 8 ถ.ลำปำง – เด่นชัย ต.แม่ทะ
อ.แม่ทะ จ.ลำปำง 52150
111 ศูนย์สร้ำงทำงหล่มสัก
ถนนหล่มสัก - ชุมแพ ต.ปำกช่อง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
112 ศูนย์สร้ำงทำงขอนแก่น
เลขที่ 37 หมู่ที่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
113 ศูนย์สร้ำงทำงกำญจนบุรี
เลขที่ 200 หมู่ที่ 3 ต.ปำกแพรก
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
114 ศูนย์สร้ำงทำงสงขลำ
ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง
อ.เมือง จ.สงขลำ 90000

หมำยเลขโทรศัพท์
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
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 073-511108
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
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ภำคผนวก 3 รำยชือ่ หน่วยงำนในภูมภิ ำคของกรมทำงหลวง ที่ตดิ ตัง้ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ตำมโครงกำรฯ
ลำดับ
หน่วยงำน
115 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 1
(พิจิตร)
116 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 2
(ขอนแก่น)
117 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 3
(ปทุมธำนี)
118 ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ 4
(นครศรีธรรมรำช)

ที่อยู่
เลขที่40/1 ถ.นอกทำงรถไฟ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เลขที่ 147 หมู่ที่ 6 ถ.มิตรภำพ ต.กุดน้ำใส
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
เลขที่ 22หมู่ที่3 ถ.กำญจนำภิเษก ต.คลองพระอุดม
อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 12140
เลขที่ 92 หมู่ที่ 7 ถ.ทุ่งสง-สุรำษฏร์ธำนี
ต.หนองหงส์อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 80110

หมำยเลขโทรศัพท์
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

