
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET)  

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 
 
1. ความเป็นมา 
 โดยที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมมีกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม 
(MOTNET) ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรวงจรสื่อสำรพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ำยกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
คมนำคมทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ส ำหรับรองรับกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ต กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระบบภูมิสำรสนเทศคมนำคม กำรใช้ระบบงำนประยุกต์ของแต่ละหน่วยงำน กำรใช้งำนกำรรำยงำนข้อมูล
ระบบ GFMIS กำรรำยงำนข้อมูลระบบ TRAMS และกำรประชุมทำงไกล ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
จึงมีควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม แต่โดยที่กำรให้บริกำรดังกล่ำว ใกล้จะ
สิ้นสุดระยะเวลำของสัญญำ จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดหำผู้ให้บริกำรส ำหรับปีงบประมำณ 2566 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมของกระทรวงคมนำคม แก่หน่วยงำนในสังกัด
ทั้งในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรรับแจ้งและแก้ไข
ปัญหำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมที่เกิดขึ้น 

3. คุณสมบัตผิู้ย่ืนข้อเสนอ 
 3.1 คุณลักษณะเฉพาะของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
  3.1.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  3.1.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ         
ไว้ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ             
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ                           
ของกรมบัญชีกลำง 
  3.1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน                    
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง               
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  3.1.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
  3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็น               
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  3.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
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  3.1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำ  
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย  
    กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วมค้ำนั้น
ต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ  
    ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำ
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในประกำศประกวดรำคำและเอกสำรประกวดรำคำ 
  3.1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
  3.1.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง    
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 40,000,000 บาท (ส่ีสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จ านวน 1 ผลงาน และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรอิสระ องค์กร
มหำชน หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร ส่วนท้องถิ่นหน่วยงำนอ่ืนที่มีกฎหมำยบัญญัติ
ให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนเอกชน ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมเชื่อถือ 
โดยต้องแนบหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) 
มาพร้อมกับเอกสารประกวดราคา ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำตำมที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ 

 3.2 เงื่อนไขท่ัวไป 
  3.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรศึกษำ ส ำรวจ ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์และระบบ
สำรสนเทศต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นเพื่อท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
กับหน่วยงำนในสังกัด ทั้งส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
  3.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หรือประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงใบอนุญาต
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ออกโดยคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ โดยย่ืนเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา 
  3.2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับหนังสือรับรองการสนับสนุนการให้บริการด้านเทคนิค  
และอะไหล่ของอุปกรณ์ที่น าเสนอ จากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยโดยตรง 
และยื่นเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
   (1) อุปกรณ์ Core Switch 
   (2) อุปกรณ์ Router ที่ใช้เชื่อมโยงเครือข่ำยในส่วนกลำง 
   (3) อุปกรณ์ HQ Switch 
   (4) อุปกรณ์ Firewall 
  3.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องติดตั้งระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมให้แล้วเสร็จและสำมำรถรองรับ 
กำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ มีรำยละเอียดตำม เอกสารแนบ 1 ให้สำมำรถใช้งำนได้ต่อเนื่องจำกระบบเครือข่ำย
ที่ใช้งำนอยู่เดิมโดยไม่หยุดชะงักโดยติดตั้งที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม มีรำยละเอียดตำม เอกสารแนบ 2 
  3.2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเป็นพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และจ ำนวนเพียงพอ 
ที่จะท ำให้โครงกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยต้องประกอบด้วยบุคลำกรอย่ำงน้อยต่อไปนี้ 
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   (1) ผู้จัดกำรโครงกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 10 ป ี
   (2) ผู้ เชี่ ยวชำญด้ำนระบบเครือข่ ำยสื่ อสำรข้อมูล  จ ำนวนไม่น้อยกว่ ำ  2 คน                             
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 7 ปี และมีประกำศนียบัตรรับรองควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยหรือ
อุปกรณ์เครือข่ำยประเภท Router หรือ Switch ทีย่ังไม่หมดอำยุ 
   (3) ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนระบบสำรสนเทศ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน มีประสบกำรณ์                         
ในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 7 ปี 
   (4) วิศวกรด้ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 คน มีประสบกำรณ์                 
ในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และมีประกำศนียบัตรรับรองควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยหรืออุปกรณ์เครือข่ำย
ประเภท Router หรือ Switch ทีย่ังไม่หมดอำยุ 
   ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารรับรองการท างาน และประวัติการท างานของ
บุคลากรทุกต าแหน่ง รวมถึง ส าเนาประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่าย
ประเภท Router หรือ Switch ของบุคลากรในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนด เพื่อประกอบการพิจารณา 
  3.2.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหน่วยรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร           
โดยแสดงช่องทางการรับแจ้งเหตุไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง เพื่อประกอบการพิจารณา 
  3.2.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ดูแลและบ ำรุงรักษำให้ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม 
(MOTNET) อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ โดยน าเสนอกระบวนการดูแลบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม
แก้ไขระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณา 
  3.2.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตำล็อกของรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของทุกรำยกำร                   
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ พร้อมทั้งระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และรุ่นที่น ำเสนอให้ชัดเจน โดยต้องขีดเส้นใต้หรือระบำยสี 
เน้นคุณสมบัติที่ตรงตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม กรณีที่อุปกรณ์มีหลำยรุ่น (Model) 
หรือมี Option ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะส่งมอบรุ่นหรือ Series ใดและ Option ใด เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
ส ำหรับเอกสำรที่ยื่นมำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล 
  3.2.9 เอกสำรแสดงคุณลักษณะเฉพำะที่ผู้ยื่นข้อเสนอน ำมำใช้ในกำรยื่นข้อเสนอจะต้องเป็น
เอกสำรข้อมูลที่สำมำรถสืบค้นได้จำกข้อมูลแคตตำล็อก Datasheet หรือเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนของเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์เท่ำนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะไม่พิจารณาเอกสารรับรองคุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์นั้น ๆ ที่ออกให้เป็นครั้งคราวเพื่อการยื่นข้อเสนอ 
  3.2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ 
โดยยื่นให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
  3.2.11 กรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำง ๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ                
และหำยนะอ่ืน ๆ ที่เกิดจำกมนุษย์ และส่งผลให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมไม่สำมำรถให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) ได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
คมนำคมส ำรองให้สำมำรถใช้งำนทดแทนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) ได้ ภำยใน 7 วัน 
โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะแจ้งสถำนที่ติดตั้งระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมส ำรอง                   
เป็นหนังสือให้กับผู้รับจ้ำงทรำบ อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำจะไม่เกิดเหตุกำรณ์ข้ำงต้น ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องจัดให้มี
กำรทดสอบในกรณีดังกล่ำวเพ่ือเป็นกำรซ้อมแผนฉุกเฉินอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ก่อนสิ้นสุดสัญญำ โดยส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมจะแจ้งนัดหมำยช่วงเวลำทดสอบและสถำนที่ติดตั้งระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
ส ำรองเป็นหนังสือให้กับผู้รับจ้ำงทรำบ 
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  3.2.12 ผู้รับจ้ำงต้องฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้งำน และกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศคมนำคม ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนด อย่ำงน้อย 1 ครั้ง   

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของการให้บริการ 
 4.1 ขอบเขตของงาน 
  ผู้รับจ้ำงต้องให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) ดังนี้ 
  4.1.1 ให้บริกำรวงจรสื่อสำรพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ำยภำยนอก (Router) ที่หน่วยงำน       
ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ดังนี้ 

หน่วยงาน ขนาดวงจร 
(Mbps.) 

จ านวนวงจร 
(วงจร) 

จ านวน Router 
(เครื่อง) 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง (เส้นทำงท่ี 1) 200 1 1 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง (เส้นทำงท่ี 2) 200 1 
กรมเจ้ำท่ำ (ส่วนกลำง) 140 1 1 
กรมเจ้ำท่ำ (ส่วนภูมิภำค) 4 64 64 
กรมกำรขนส่งทำงบก(ส่วนกลำง) 1024 1 1 
กรมกำรขนส่งทำงบก(ส่วนภูมิภำค) 4 208 208 
กรมท่ำอำกำศยำน (ส่วนกลำง) 60 1 1 
กรมท่ำอำกำศยำน (ส่วนภูมิภำค)  4 26 26 
กรมทำงหลวง (ส่วนกลำง) 280 1 1 
กรมทำงหลวง (ส่วนภูมิภำค) 4 136 136 
กรมทำงหลวงชนบท (ส่วนกลำง) 200 1 1 
กรมทำงหลวงชนบท (ส่วนภูมิภำค) 4 94 94 
สถำบันกำรบินพลเรือน (ส่วนภูมิภำค) 4 3 3 

รวมจ านวน 538 537 

  4.1.2 ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล ซึ่งมีรำยละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์
ตำม เอกสารแนบ 3 พร้อมสำยสื่อสัญญำณที่จ ำเป็นต้องติดตั้งส ำหรับกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยสื่อสำร
ข้อมูลที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจ้ำงบริกำร ดังนี้ 
   (1) อุปกรณ์ Core Switch จ ำนวน 2 ชุด 
   (2) อุปกรณ์ Router ที่ใช้เชื่อมโยงเครือข่ำยในส่วนกลำง จ ำนวน 6 ชุด 
   (3) อุปกรณ์ Router ที่ใช้เชื่อมโยงเครือข่ำยในส่วนภูมิภำค จ ำนวน 531 ชุด 
   (4) อุปกรณ์ HQ Switch จ ำนวน 2 ชุด 
   (5) อุปกรณ์ Firewall จ ำนวน 2 ชุด 
   (6) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจรำจรบนเครือข่ำย จ ำนวน 1 ชุด 
   (7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยท ำหน้ำที่บริหำรระบบเครือข่ำย (Network Management) 
จ ำนวน 1 ชุด 
  4.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งจอแสดงผลกำรตรวจสอบกำรใช้งำน (Monitoring) ระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นภำยในห้องควบคุมระบบที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนด 
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  4.1.4 ส ำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยที่ให้บริกำร ณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ผู้รับจ้ำง
จะต้องติดตั้งตู้ส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย (Rack) ขนำด 19 นิ้ว เพื่อติดตั้งอุปกรณด์ังกล่ำว 
              ๔.๑.๕ ผู้รับจ้ำงจะต้องติดป้ำยชื่อของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในโครงกำรให้เรียบร้อย โดยมีข้อมูลชื่อโครงกำร 
เลขที่สัญญำ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญำ หน่วยงำนรับผิดชอบ เบอร์ติดต่อประสำนงำน เป็นอย่ำงน้อย 

4.2 ข้อก าหนดทั่วไป 
  4.2.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่พร้อมปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรกับหน่วยงำน
ส่วนกลำง ไม่น้อยกว่ำ 4 คน 
  4.2.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นเพ่ือให้ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม 
(MOTNET) สำมำรถด ำเนินงำนตำมเงื่อนไขของสัญญำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 
  4.2.3 ผู้ รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรเชื่อมโยงระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมให้สำมำรถแจ้งเตือนสถำนะของระบบเครือข่ำยผ่ำนทำงระบบ  SMS หรือ Email                
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้ 
  4.2.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องรำยงำนประสิทธิภำพกำรให้บริกำรวงจรให้ผู้ว่ำจ้ำงรับทรำบ โดยต้องรำยงำน
ให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบทุกเดือน 
  4.2.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรำยงำนสรุปกำรใช้งำนของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมส่งให้
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (รำยงำนทุกวงจร) และหน่วยงำนต้นสังกัดในส่วนกลำง (รำยงำนเฉพำะวงจร
ของหน่วยงำน) ได้แก่ กรมเจ้ำท่ำ กรมกำรขนส่งทำงบก กรมท่ำอำกำศยำน กรมทำงหลวง และกรมทำงหลวง
ชนบท เป็นรำยเดือน (ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) โดยส่งเป็นเอกสำร และ Soft File ทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวจะต้องมีกรำฟแสดงปริมำณกำรใช้งำนในแต่ละวงจรสื่อสำรและ
ขนำดวงจร และจัดท ำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น 
  4.2.6 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำรำยงำนสรุปกำรใช้งำนขัดข้องของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
เป็นรำยวงจรส่งให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (รำยงำนทุกวงจร) และหน่วยงำนต้นสังกัดในส่วนกลำง 
(รำยงำนเฉพำะวงจรของหน่วยงำนในสังกัด) ได้แก่  กรมเจ้ำท่ำ กรมกำรขนส่งทำงบก กรมท่ำอำกำศยำน        
กรมทำงหลวง และกรมทำงหลวงชนบท เป็นรำยเดือน (ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) โดยส่งเป็นเอกสำร 
และ Soft File ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   - วัน เดือน ปี และเวลำที่เริ่มขัดข้อง 
   - หมำยเลขของวงจรสื่อสัญญำณที่ขัดข้อง 
   - ส ำนักงำนต้นทำงส ำนักงำนปลำยทำงของวงจรสื่อสัญญำณที่ขัดข้อง 
   - สำเหตุที่ขัดข้อง 
   - วัน เดือน ปีและเวลำทีแ่ก้ไขแล้วเสร็จ 
   - กำรแก้ไขเหตุที่ขัดข้อง 
   - สรุประยะเวลำที่ขัดข้องในเดือนนั้น 
  4.2.7 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรย้ำยสถำนที่ติดตั้งระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม 
(MOTNET) เมื่อมีกำรร้องขอจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น  
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5. การสนับสนุนของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับจ้ำง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
 5.1 ด ำเนินกำรจัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยสื่อสำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
 5.2 อนุญำตให้ผู้รับจ้ำงสำมำรถใช้ และสำมำรถส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ตำมควำมเหมำะสม 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม มีควำมประสงค์จ้ำงบริกำรและจัดกำรดูแลระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
คมนำคม (MOTNET) ของกระทรวงคมนำคม ระยะเวลำรวม 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2565              
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566 

7. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 7.1 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) จะต้องสำมำรถใช้งำนได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่  
1 ธันวำคม 2565 และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำของสัญญำ 
 7.2 ในกรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภำยใน 
15 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ โดยระหว่ำงกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรให้ระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) สำมำรถให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

8. วงเงินในการจัดหา 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะจ้ำงให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) 
ด้วยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2566 งบด ำเนินงำน หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ในส่วนค่ำบริกำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม ในวงเงินไม่เกิน 82,512,500 บำท (แปดสิบสองล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

9. การจ่ายเงิน 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะแบ่งจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นงวด หลังจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมด ำเนินกำรตรวจรับกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงแล้วเสร็จ รวม 11 งวด ประกอบด้วย 
 งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2565 ถึงวันที่ 25 ธันวำคม 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 8 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกรำคม 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกรำคม 2566 ถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 25 มีนำคม 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2566 ถึงวันที่ 25 เมษำยน 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2566 ถึงวันที่ 25 พฤษภำคม 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 



- 7 - 
 

 งวดที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม 2566 ถึงวันที่ 25 มิถุนำยน 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนำยน 2566 ถึงวันที่ 25 กรกฎำคม 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 2566 ถึงวันที่ 25 สิงหำคม 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหำคม 2566 ถึงวันที่ 25 กันยำยน 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดสุดท้ำย ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566 จ่ำยเงินร้อยละ 2 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 

11. ขั้นตอนการตรวจรับการท างาน 
 11.1 กำรตรวจรับกำรท ำงำนในส่วนกลำง 
  11.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงกำรท ำงำนของหน่วยรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมจะเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ เพ่ือพิจำรณำกำรท ำงำนของหน่วยรับแจ้งเหตุขัดข้อง 
  11.1.2 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงระบบบริหำรเครือข่ำยและกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยที่ให้บริกำรแก่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
  11.1.3 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงกำรเชื่อมโยงวงจรและควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่ำขนำด
ที่ให้บริกำรระหว่ำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกับหน่วยงำนในสังกัดส่วนกลำงทุกหน่วยงำน 
 11.2 กำรตรวจรับกำรท ำงำนในส่วนภูมิภำค 
  11.2.1 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงกำรเชื่อมโยงวงจรและควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำงส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมกับระบบเครือข่ำยของผู้ให้บริกำร 
  11.2.2 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงกำรเชื่อมโยงวงจรและควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่ำขนำด
ที่ให้บริกำรระหว่ำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกับหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค และระหว่ำงหน่วยงำนต้นสังกัด
ในส่วนกลำงกับหน่วยงำนในส่วนภูมิภำคตำม เอกสารแนบ 2 
  11.2.3 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะด ำเนินกำรตรวจรับกำรท ำงำนของหน่วยงำนในสังกัด
ส่วนภูมิภำค โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และจะแจ้งแนวทำงกำรตรวจรับกำรท ำงำนให้ผู้รับจ้ำงทรำบ
ล่วงหน้ำ ประกอบด้วย 
   แนวทำงท่ี 1 ตรวจรับกำรท ำงำนในส่วนภูมิภำคโดยเดินทำงไปยังหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค 
ประกอบด้วย กรมเจ้ำท่ำ กรมกำรขนส่งทำงบก กรมท่ำอำกำศยำน กรมทำงหลวง และกรมทำงหลวงชนบท 
ในส่วนภูมิภำค 6 ภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก 
และภำคใต ้ภำคละ 1 แห่ง รวม 30 แห่ง หำกหน่วยงำนใดไม่มีหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมจะพิจำรณำหน่วยงำนอ่ืนทดแทน ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 
   แนวทำงท่ี 2 ตรวจรับกำรท ำงำนด้วยระบบประชุมทำงไกลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Video Conference) โดยใช้งำน Application ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนด ประกอบด้วย กรมเจ้ำท่ำ 
กรมกำรขนส่งทำงบก กรมท่ำอำกำศยำน กรมทำงหลวง และกรมทำงหลวงชนบท ในส่วนภูมิภำค 6 ภำค ได้แก่ 
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก และภำคใต้ ภำคละ 1 แห่ง 
รวม 30 แห่ง หำกหน่วยงำนใดไม่มีหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะพิจำรณำ
หน่วยงำนอ่ืนทดแทน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเข้ำปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนดังกล่ำว เพ่ือแสดงอุปกรณ์ตำมขอบเขต
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ของสัญญำที่ติดตั้ง และแสดงกำรทดสอบควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูล ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 

12. การรับประกัน 
 12.1 ผู้รับจ้ำงต้องท ำให้ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมสำมำรถใช้งำนได้ (Availability) 24 ชั่วโมง 
 12.2 ในกรณีเกิดอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องจนเป็นเหตุให้หน่วยงำนไม่สำมำรถให้บริกำรระบบสื่อสัญญำณ
ข้อมูลหลักได้ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบมำด ำเนินกำรแก้ไขให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดีดังเดิม โดยผู้รับจ้ำงจะต้อง
รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรซ่อมแซมแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมให้ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมทรำบทุก 1 ชั่วโมง นับแต่เวลำที่ได้รับทรำบควำมบกพร่องของระบบ โดยจะต้อง
ด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จจนสำมำรถใช้กำรได้ปกติภำยใน 4 ชั่วโมง โดยหน่วยงำนแต่ละแห่ง              
จะมีเวลำขัดข้องที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรระบบสื่อสัญญำณข้อมูลหลักได้ไม่เกิน  8 ชั่วโมงต่อเดือน หำกเวลำ
ขัดข้องเกิน 8 ชั่วโมงต่อเดือน ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินค่ำใช้บริกำรส ำหรับเวลำที่ไม่สำมำรถใช้บริกำร
วงจรสื่อสำรนั้นได้ โดยนับรวมเวลำขัดข้องของวงจรแต่ละแห่งของเดือนนั้น 

13. ค่าปรับ 
 13.1 หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ผู้รับจ้ำง
จะต้องช ำระค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.1 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
 13.2 ในกรณีผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อ 12.2 ผู้รับจ้ำงต้องตกลง
ยินยอมให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมปรับเป็นรำยชั่วโมง (คิดเฉพำะชั่วโมงที่เกินจำกข้อก ำหนด) แล้วแต่
ตัวเลขของข้อก ำหนดใดในแต่ละเดือนจะมำกกว่ำกัน) เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง ในอัตรำร้อยละ 0.2 
ต่อชั่วโมง ของค่ำใช้บริกำรเฉพำะวงจรที่ขัดข้อง ยกเว้นกรณีระบบสื่อสัญญำณขัดข้องหรือกำรช ำรุดบกพร่อง
ของเครื่องและอุปกรณ์ปลำยทำงที่เกิดขึ้นเนื่องจำก 
  1) ควำมผิดพลำดของหน่วยงำน บริวำรของผู้รับจ้ำงและ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
จำกหน่วยงำน หรือหน่วยงำนผู้ใช้งำนปิดอุปกรณ์ หรือ 
  2) เครื่องและอุปกรณ์อ่ืนใดที่หน่วยงำนน ำมำเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์ปลำยทำงที่ผู้รับจ้ำง
ได้ท ำกำรติดตั้งให้แก่หน่วยงำน หรือ 
  3) เหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้ำงไม่อำจป้องกันได้ หรือควบคุมได้ซึ่งประกอบด้วย 
   - ภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย วำตภัย เป็นต้น 
   - วิกฤตทำงกำรเมือง เช่น กำรประท้วง เป็นต้น 
   - เหตุกำรณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดภำคใต้ 
   - ไฟฟ้ำดับ 
   - เหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำแล้วว่ำเป็นเหตุสุดวิสัย 
   กรณีท่ีไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเพ่ือใช้ในกำรยกเว้นค่ำปรับ ประกอบด้วย 
   - รถเก่ียวสำยสื่อสัญญำณขำด 
   - สัตว์กัดสำยสื่อสัญญำณขำด 
   - สำยสื่อสัญญำณถูกขโมย หรือ ถูกตัด 
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14. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก 
 14.1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะพิจำรณำตัดสินคัดเลือกเฉพำะรำยที่เสนอหลักฐำนเอกสำร
ครบถ้วนถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนดเท่ำนั้น                        
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมถือเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้อง
หรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมไม่ได้ทั้งสิ้น 
 14.2 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะใช้หลักเกณฑ์                  
กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลัก                      
และน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 
  14.2.1 รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 40 (ระบบ e-GP ค ำนวณ
ให้โดยอัตโนมัติ) 
  14.2.2 คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 60 
มีรำยละเอียดตำม ภาคผนวก ก. 
 
หมำยเหตุ ค่ำจ้ำงบริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) รวมถึงค่ำอุปกรณ์เครือข่ำยภำยนอก 
และค่ำดูแลระบบเครือข่ำยด้วย 


