ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566
1. ความเป็นมา
โดยที่ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงคมนำคมมีกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
(MOTNET) ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรวงจรสื่อสำรพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ำยกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
คมนำคมทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค สำหรับรองรับกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ต กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระบบภูมิสำรสนเทศคมนำคม กำรใช้ระบบงำนประยุกต์ของแต่ละหน่วยงำน กำรใช้งำนกำรรำยงำนข้อมูล
ระบบ GFMIS กำรรำยงำนข้อมูลระบบ TRAMS และกำรประชุมทำงไกล ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
จึงมีควำมสำคัญต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม แต่โดยที่กำรให้บริกำรดังกล่ำวใกล้จะ
สิ้นสุดระยะเวลำของสัญญำ จึงจำเป็นต้องดำเนินกำรจัดหำผู้ให้บริกำรสำหรับปีงบประมำณ 2566 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมของกระทรวงคมนำคม แก่หน่วยงำนในสังกัด
ทั้งในส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรรับแจ้งและแก้ไข
ปัญหำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมที่เกิดขึ้น
3. คุณสมบัตผิ ู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 คุณลักษณะเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่ว ครำวเนื่ องจำกเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิ นผลกำรปฏิบั ติง ำนของผู้ ประกอบกำรตำมระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศ
ของกรมบัญชีกลำง
3.1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลำง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.1.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้ องห้ ำมตำมที่ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจั ดซื้ อจั ด จ้ ำ ง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.1.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำน
ปลั ด กระทรวงคมนำคม ณ วั น ประกำศประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระท ำกำรอั น เป็ น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น

-23.1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้อ งมีก ำรกำหนดสัด ส่ว นหน้ำ ที่ และควำมรับ ผิด ชอบในปริม ำณงำน สิ่ง ของ หรือ มูล ค่ำ ตำมสั ญ ญำ
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วมค้ำนั้น
ต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำ
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกำศประกวดรำคำและเอกสำรประกวดรำคำ
3.1.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.1.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จานวน 1 ผลงาน และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรอิสระ องค์กร
มหำชน หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร ส่วนท้องถิ่นหน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยบัญญัติ
ให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนเอกชน ที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมเชื่ อถือ
โดยต้องแนบหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)
มาพร้ อมกับเอกสารประกวดราคา ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลั ดกระทรวงคมนำคมขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำตำมที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ
3.2 เงื่อนไขทั่วไป
3.2.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งด ำเนิ น กำรศึ ก ษำ ส ำรวจ ออกแบบ และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ ละระบบ
สำรสนเทศต่ำง ๆ ที่จำเป็นเพื่อทำกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรสื่อสำรระหว่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
กับหน่วยงำนในสังกัด ทั้งส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
3.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หรือประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงใบอนุญาต
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่ออกโดยคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ โดยยื่นเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
3.2.3 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองการสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคนิ ค
และอะไหล่ของอุปกรณ์ที่นาเสนอ จากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของบริษัทผู้ผลิต ในประเทศไทยโดยตรง
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 และจำนวนเพียงพอ
ที่จะทำให้โครงกำรฯ สำมำรถดำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยต้องประกอบด้วยบุคลำกรอย่ำงน้อยต่อไปนี้

-3(1) ผู้จัดกำรโครงกำร จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
(2) ผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสื่ อ สำรข้ อ มู ล จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 คน
มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนไม่น้อ ยกว่ำ 7 ปี และมีประกำศนียบัตรรับรองควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยหรือ
อุปกรณ์เครือข่ำยประเภท Router หรือ Switch ทีย่ ังไม่หมดอำยุ
(3) ผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นระบบสำรสนเทศ จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 1 คน มี ป ระสบกำรณ์
ในกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 7 ปี
(4) วิศวกรด้ำนระบบเครือข่ำยสื่ อสำรข้อมูล จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 คน มีประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และมีประกำศนียบัตรรับรองควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยหรืออุปกรณ์เครือข่ำย
ประเภท Router หรือ Switch ทีย่ ังไม่หมดอำยุ
ทั้ ง นี้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น เอกสารรั บ รองการท างาน และประวั ติ ก ารท างานของ
บุคลากรทุกตาแหน่ง รวมถึง สาเนาประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์เครือข่าย
ประเภท Router หรือ Switch ของบุคลากรในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องตามข้อกาหนด เพื่อประกอบการพิจารณา
3.2.6 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องมีห น่ว ยรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่ว โมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
โดยแสดงช่องทางการรับแจ้งเหตุไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง เพื่อประกอบการพิจารณา
3.2.7 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ ดู แ ลและบ ำรุ ง รั ก ษำให้ ร ะบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศคมนำคม
(MOTNET) อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ โดยนาเสนอกระบวนการดูแลบารุงรักษา และการซ่อมแซม
แก้ไขระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณา
3.2.8 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งส่ ง แคตตำล็ อ กของรำยละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของทุ ก รำยกำร
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอ พร้อมทั้งระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และรุ่นที่นำเสนอให้ชัดเจน โดยต้องขีดเส้นใต้หรือระบำยสี
เน้นคุณสมบัติที่ตรงตำมข้อกำหนดของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม กรณีที่อุปกรณ์มีหลำยรุ่น (Model)
หรือมี Option ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะส่งมอบรุ่นหรือ Series ใดและ Option ใด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
สำหรับเอกสำรที่ยื่นมำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล
3.2.9 เอกสำรแสดงคุณลักษณะเฉพำะที่ ผู้ยื่นข้อเสนอนำมำใช้ในกำรยื่นข้อเสนอจะต้อ งเป็น
เอกสำรข้อมูลที่สำมำรถสื บค้นได้จำกข้อมูลแคตตำล็ อก Datasheet หรือเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนของเจ้ ำของ
ผลิตภัณฑ์เท่ำนั้น สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะไม่พิจารณาเอกสารรับรองคุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์นั้น ๆ ที่ออกให้เป็นครั้งคราวเพื่อการยื่นข้อเสนอ
3.2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดทำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ
โดยยื่นให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
3.2.11 กรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนต่ำง ๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
และหำยนะอื่น ๆ ที่เกิดจำกมนุษย์ และส่งผลให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมไม่สำมำรถให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) ได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรติดตั้งระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
คมนำคมสำรองให้สำมำรถใช้งำนทดแทนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) ได้ ภำยใน 7 วัน
โดยส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงคมนำคมจะแจ้ ง สถำนที่ ติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศคมนำคมส ำรอง
เป็นหนังสือให้กับผู้รับจ้ำงทรำบ อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำจะไม่เกิดเหตุกำรณ์ข้ำงต้น ผู้รับจ้ำงจำเป็นต้องจัดให้มี
กำรทดสอบในกรณีดังกล่ำวเพื่อเป็นกำรซ้อมแผนฉุกเฉินอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ก่อนสิ้นสุดสัญญำ โดยสำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมจะแจ้งนัดหมำยช่วงเวลำทดสอบและสถำนที่ติดตั้งระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
สำรองเป็นหนังสือให้กับผู้รับจ้ำงทรำบ

-43.2.12 ผู้รับจ้ำงต้องฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้งำน และกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศคมนำคม ตำมทีส่ ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของการให้บริการ
4.1 ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ำงต้องให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) ดังนี้
4.1.1 ให้บริกำรวงจรสื่อสำรพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ำยภำยนอก (Router) ที่หน่วยงำน
ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ดังนี้
หน่วยงาน
สำนักงำนปลัดกระทรวง (เส้นทำงที่ 1)
สำนักงำนปลัดกระทรวง (เส้นทำงที่ 2)
กรมเจ้ำท่ำ (ส่วนกลำง)
กรมเจ้ำท่ำ (ส่วนภูมิภำค)
กรมกำรขนส่งทำงบก(ส่วนกลำง)
กรมกำรขนส่งทำงบก(ส่วนภูมิภำค)
กรมท่ำอำกำศยำน (ส่วนกลำง)
กรมท่ำอำกำศยำน (ส่วนภูมิภำค)
กรมทำงหลวง (ส่วนกลำง)
กรมทำงหลวง (ส่วนภูมิภำค)
กรมทำงหลวงชนบท (ส่วนกลำง)
กรมทำงหลวงชนบท (ส่วนภูมิภำค)
สถำบันกำรบินพลเรือน (ส่วนภูมิภำค)
รวมจานวน

ขนาดวงจร
(Mbps.)
200
200
140
4
1024
4
60
4
280
4
200
4
4

จานวนวงจร
(วงจร)
1
1
1
64
1
208
1
26
1
136
1
94
3
538

จานวน Router
(เครื่อง)
1
1
64
1
208
1
26
1
136
1
94
3
537

4.1.2 ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล ซึ่งมีรำยละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์
ตำม เอกสารแนบ 3 พร้อมสำยสื่อสัญญำณที่จำเป็นต้องติดตั้งสำหรับกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยสื่ อสำร
ข้อมูลที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจ้ำงบริกำร ดังนี้
(1) อุปกรณ์ Core Switch จำนวน 2 ชุด
(2) อุปกรณ์ Router ที่ใช้เชื่อมโยงเครือข่ำยในส่วนกลำง จำนวน 6 ชุด
(3) อุปกรณ์ Router ที่ใช้เชื่อมโยงเครือข่ำยในส่วนภูมิภำค จำนวน 531 ชุด
(4) อุปกรณ์ HQ Switch จำนวน 2 ชุด
(5) อุปกรณ์ Firewall จำนวน 2 ชุด
(6) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจรำจรบนเครือข่ำย จำนวน 1 ชุด
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยทำหน้ำที่บริหำรระบบเครือข่ำย (Network Management)
จำนวน 1 ชุด
4.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งจอแสดงผลกำรตรวจสอบกำรใช้งำน (Monitoring) ระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่จำเป็น ภำยในห้องควบคุมระบบที่สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด

-54.1.4 สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยที่ให้บริกำร ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ผู้รับจ้ำง
จะต้องติดตั้งตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย (Rack) ขนำด 19 นิ้ว เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่ำว
๔.๑.๕ ผู้รับจ้ำงจะต้องติดป้ำยชื่อของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโครงกำรให้เรียบร้อย โดยมีข้อมูลชื่อโครงกำร
เลขที่สัญญำ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญำ หน่วยงำนรับผิดชอบ เบอร์ติดต่อประสำนงำน เป็นอย่ำงน้อย
4.2 ข้อกาหนดทั่วไป
4.2.1 ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งจั ด เตรี ย มเจ้ ำ หน้ ำ ที่ พ ร้ อ มปฏิ บั ติ ง ำนในกำรให้ บ ริ ก ำรกั บ หน่ ว ยงำน
ส่วนกลำง ไม่น้อยกว่ำ 4 คน
4.2.2 ผู้ รั บ จ้ ำงต้องจัดหำอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
(MOTNET) สำมำรถดำเนินงำนตำมเงื่อนไขของสัญญำได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพโดยสำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
4.2.3 ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งด ำเนิ น กำรเชื่ อ มโยงระบบบริ ห ำรจั ด กำรเครื อ ข่ ำ ยของส ำนั ก งำน
ปลั ดกระทรวงคมนำคมให้ ส ำมำรถแจ้ งเตือนสถำนะของระบบเครือข่ำยผ่ ำนทำงระบบ SMS หรือ Email
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้
4.2.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องรำยงำนประสิทธิภำพกำรให้บริกำรวงจรให้ผู้ว่ำจ้ำงรับทรำบ โดยต้องรำยงำน
ให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบทุกเดือน
4.2.5 ผู้รับจ้ำงต้องจัดทำรำยงำนสรุปกำรใช้งำนของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมส่งให้
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (รำยงำนทุกวงจร) และหน่วยงำนต้นสังกัดในส่วนกลำง (รำยงำนเฉพำะวงจร
ของหน่วยงำน) ได้แก่ กรมเจ้ำท่ำ กรมกำรขนส่งทำงบก กรมท่ำอำกำศยำน กรมทำงหลวง และกรมทำงหลวง
ชนบท เป็นรำยเดือน (ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) โดยส่งเป็นเอกสำร และ Soft File ทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวจะต้องมีกรำฟแสดงปริมำณกำรใช้งำนในแต่ละวงจรสื่อสำรและ
ขนำดวงจร และจัดทำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ตำมควำมจำเป็น
4.2.6 ผู้รับจ้ำงต้องจัดทำรำยงำนสรุปกำรใช้งำนขัดข้องของระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
เป็นรำยวงจรส่งให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม (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
- สำนักงำนต้นทำงสำนักงำนปลำยทำงของวงจรสื่อสัญญำณที่ขัดข้อง
- สำเหตุที่ขัดข้อง
- วัน เดือน ปีและเวลำทีแ่ ก้ไขแล้วเสร็จ
- กำรแก้ไขเหตุที่ขัดข้อง
- สรุประยะเวลำที่ขัดข้องในเดือนนั้น
4.2.7 ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งด ำเนิ น กำรย้ ำ ยสถำนที่ ติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศคมนำคม
(MOTNET) เมื่อมีกำรร้องขอจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น

-65. การสนับสนุนของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับจ้ำง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ ดังนี้
5.1 ดำเนินกำรจัดเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยสื่อสำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
5.2 อนุญำตให้ผู้รับจ้ำงสำมำรถใช้ และสำมำรถส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรของสำนั กงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ตำมควำมเหมำะสม
6. ระยะเวลาดาเนินการ
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม มีควำมประสงค์จ้ำงบริกำรและจัดกำรดูแลระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
คมนำคม (MOTNET) ของกระทรวงคมนำคม ระยะเวลำรวม 10 เดื อ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธั น วำคม 2565
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566
7. ระยะเวลาส่งมอบงาน
7.1 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) จะต้องสำมำรถใช้งำนได้ทุกแห่ ง ตั้งแต่วันที่
1 ธันวำคม 2565 และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำของสัญญำ
7.2 ในกรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภำยใน
15 วัน นั บถัดจำกวันลงนำมในสั ญญำ โดยระหว่ำงกำรติดตั้ ง ผู้ รับจ้ำงจะต้องดำเนิ นกำรให้ ระบบเครื อข่ ำย
สำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) สำมำรถให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
8. วงเงินในการจัดหา
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะจ้ำงให้บริกำรระบบเครือ ข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET)
ด้ว ยงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2566 งบดำเนินงำน หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ในส่ว นค่ำ บริก ำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม ในวงเงินไม่เกิน 82,512,500 บำท (แปดสิบสองล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
9. การจ่ายเงิน
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะแบ่งจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นงวด หลังจำกสำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมดำเนินกำรตรวจรับกำรทำงำนของผู้รับจ้ำงแล้วเสร็จ 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
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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. ขั้นตอนการตรวจรับการทางาน
11.1 กำรตรวจรับกำรทำงำนในส่วนกลำง
11.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงกำรทำงำนของหน่วยรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยสำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมจะเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ เพื่อพิจำรณำกำรทำงำนของหน่วยรับแจ้งเหตุขัดข้อง
11.1.2 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงระบบบริหำรเครือข่ำยและกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยที่ให้บริกำรแก่
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
11.1.3 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงกำรเชื่อมโยงวงจรและควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่ำขนำด
ที่ให้บริกำรระหว่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกับหน่วยงำนในสังกัดส่วนกลำงทุกหน่วยงำน
11.2 กำรตรวจรับกำรทำงำนในส่วนภูมิภำค
11.2.1 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงกำรเชื่อมโยงวงจรและควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลระหว่ำงสำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมกับระบบเครือข่ำยของผู้ให้บริกำร
11.2.2 ผู้รับจ้ำงต้องแสดงกำรเชื่อมโยงวงจรและควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่ำขนำด
ที่ให้บริกำรระหว่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกับหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค และระหว่ำงหน่วยงำนต้นสังกัด
ในส่วนกลำงกับหน่วยงำนในส่วนภูมิภำคตำม เอกสารแนบ 2
11.2.3 สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะดำเนินกำรตรวจรับกำรทำงำนของหน่วยงำนในสังกัด
ส่วนภูมิภำค โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และจะแจ้งแนวทำงกำรตรวจรับกำรทำงำนให้ผู้รับจ้ำงทรำบ
ล่วงหน้ำ ประกอบด้วย
แนวทำงที่ 1 ตรวจรับกำรทำงำนในส่วนภูมิภำคโดยเดินทำงไปยังหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค
ประกอบด้วย กรมเจ้ำท่ำ กรมกำรขนส่งทำงบก กรมท่ำอำกำศยำน กรมทำงหลวง และกรมทำงหลวงชนบท
ในส่วนภูมิภำค 6 ภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก
และภำคใต้ ภำคละ 1 แห่ง รวม 30 แห่ง หำกหน่วยงำนใดไม่มีหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค สำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมจะพิจำรณำหน่วยงำนอื่นทดแทน ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทั้งหมด
แนวทำงที่ 2 ตรวจรับกำรทำงำนด้วยระบบประชุมทำงไกลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Video Conference) โดยใช้งำน Application ที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด ประกอบด้วย กรมเจ้ำท่ำ
กรมกำรขนส่งทำงบก กรมท่ำอำกำศยำน กรมทำงหลวง และกรมทำงหลวงชนบท ในส่วนภูมิภำค 6 ภำค ได้แก่
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก และภำคใต้ ภำคละ 1 แห่ง
รวม 30 แห่ง หำกหน่ วยงำนใดไม่มีหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค สำนักงำนปลั ดกระทรวงคมนำคมจะพิจำรณำ
หน่วยงำนอื่นทดแทน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเข้ำปฏิบัติงำน ณ หน่วยงำนดังกล่ำว เพื่อแสดงอุปกรณ์ตำมขอบเขต
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ในกำรดำเนินงำนทั้งหมด
12. การรับประกัน
12.1 ผู้รับจ้ำงต้องทำให้ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมสำมำรถใช้งำนได้ (Availability) 24 ชั่วโมง
12.2 ในกรณีเกิดอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องจนเป็นเหตุให้หน่วยงำนไม่สำมำรถให้บริกำรระบบสื่อสัญญำณ
ข้อมูลหลักได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบมำดำเนินกำรแก้ไขให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดีดังเดิม โดยผู้รับจ้ำงจะต้อง
รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรซ่อมแซมแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคมให้สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมทรำบทุก 1 ชั่วโมง นับแต่เวลำที่ได้รับทรำบควำมบกพร่องของระบบ โดยจะต้อง
ดำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จจนสำมำรถใช้กำรได้ปกติภำยใน 4 ชั่วโมง โดยหน่วยงำนแต่ละแห่ง
จะมีเวลำขัดข้องที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรระบบสื่อสัญญำณข้อมูลหลักได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อเดือน หำกเวลำ
ขัดข้องเกิน 8 ชั่วโมงต่อเดือน ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเงินค่ำใช้บริกำรสำหรับเวลำที่ไม่สำมำรถใช้บริกำร
วงจรสื่อสำรนั้นได้ โดยนับรวมเวลำขัดข้องของวงจรแต่ละแห่งของเดือนนั้น
13. ค่าปรับ
13.1 หำกผู้ รั บ จ้ ำงไม่ส ำมำรถทำงำนให้ แล้ วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในสัญญำ ผู้รับจ้ำง
จะต้องชำระค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.1 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำ
13.2 ในกรณีผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 12.2 ผู้รับจ้ำงต้องตกลง
ยินยอมให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมปรับเป็นรำยชั่วโมง (คิดเฉพำะชั่วโมงที่เกินจำกข้อกำหนด) แล้วแต่
ตัวเลขของข้อกำหนดใดในแต่ละเดือนจะมำกกว่ำกัน) เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง ในอัตรำร้อยละ 0.2
ต่อชั่วโมง ของค่ำใช้บริกำรเฉพำะวงจรที่ขัดข้อง ยกเว้นกรณีระบบสื่อสัญญำณขัดข้องหรือกำรชำรุดบกพร่อง
ของเครื่องและอุปกรณ์ปลำยทำงที่เกิดขึ้นเนื่องจำก
1) ควำมผิดพลำดของหน่วยงำน บริวำรของผู้ รับจ้ำงและ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
จำกหน่วยงำน หรือหน่วยงำนผู้ใช้งำนปิดอุปกรณ์ หรือ
2) เครื่องและอุปกรณ์อื่นใดที่หน่วยงำนนำมำเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์ปลำยทำงที่ผู้ รับจ้ำง
ได้ทำกำรติดตั้งให้แก่หน่วยงำน หรือ
3) เหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้ำงไม่อำจป้องกันได้ หรือควบคุมได้ซึ่งประกอบด้วย
- ภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย วำตภัย เป็นต้น
- วิกฤตทำงกำรเมือง เช่น กำรประท้วง เป็นต้น
- เหตุกำรณ์รุนแรงใน 3 จังหวัดภำคใต้
- ไฟฟ้ำดับ
- เหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำแล้วว่ำเป็นเหตุสุดวิสัย
กรณีที่ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยเพื่อใช้ในกำรยกเว้นค่ำปรับ ประกอบด้วย
- รถเกี่ยวสำยสื่อสัญญำณขำด
- สัตว์กัดสำยสื่อสัญญำณขำด
- สำยสื่อสัญญำณถูกขโมย หรือ ถูกตัด

-914. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
14.1 สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะพิจำรณำตัดสินคัดเลือกเฉพำะรำยที่เสนอหลักฐำนเอกสำร
ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตำมเงื่ อ นไขที่ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงคมนำคมก ำหนดเท่ ำ นั้ น
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมถือเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้อง
หรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมไม่ได้ทั้งสิ้น
14.2 ในกำรพิ จ ำรณำผู้ ช นะกำรเสนอรำคำ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงคมนำคมจะใช้ ห ลั ก เกณฑ์
กำรประเมิ น ค่ ำ ประสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ รำคำ (Price Performance) โดยพิ จ ำรณำให้ ค ะแนนตำมปั จ จั ย หลั ก
และน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
14.2.1 รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 40 (ระบบ e-GP คำนวณ
ให้โดยอัตโนมัติ)
14.2.2 คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 60
มีรำยละเอียดตำม ภาคผนวก ก.
หมำยเหตุ ค่ำจ้ำงบริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) รวมถึงค่ำอุปกรณ์เครือข่ำยภำยนอก
และค่ำดูแลระบบเครือข่ำยด้วย

