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เป็นหนังสือให้กับผู้รับจ้ำงทรำบ อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำจะไม่เกิดเหตุกำรณ์ข้ำงต้น ผู้รับจ้ำงจ ำเป็นต้องจัดให้มี
กำรทดสอบในกรณีดังกล่ำวเพ่ือเป็นกำรซ้อมแผนฉุกเฉินอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ก่อนสิ้นสุดสัญญำ โดยส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมจะแจ้งนัดหมำยช่วงเวลำทดสอบและสถำนที่ติดตั้งระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม
ส ำรองเป็นหนังสือให้กับผู้รับจ้ำงทรำบ 
  4.2.๙ ผู้รับจ้ำงต้องฝึกอบรม ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้งำน และกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศคมนำคม ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนด อย่ำงน้อย 1 ครั้ง   

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 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 

7. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 7.1 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) จะต้องสำมำรถใช้งำนได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่  
1 กุมภำพันธ์ 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. 2565 งบด ำเนินงำน หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ในส่วนค่ำบริกำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม ในวงเงินไม่เกิน 65,180,000 บำท (หกสิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) 

9. การจ่ายเงิน 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะแบ่งจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นงวด หลังจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมด ำเนินกำรตรวจรับกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงแล้วเสร็จ รวม 9 งวด ประกอบด้วย 
 งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 10 ของเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
 งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 มีนำคม 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 12.50 ของเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
 งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2565 ถึงวันที่ 25 เมษำยน 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 12.50 ของเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
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 งวดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภำคม 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 12.50 ของเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
 งวดที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภำคม 2565 ถึงวันที่ 25 มิถุนำยน 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 12.50 ของเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
 งวดที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนำยน 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฎำคม 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 12.50 ของเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
 งวดที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหำคม 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 12.50 ของเงินค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำ 
 งวดที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหำคม 2565 ถึงวันที่ 25 กันยำยน 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 12.50 ของเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 
 งวดที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยำยน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 จ่ำยเงินร้อยละ 2.50 ของเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ 

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 















































































ภาคผนวก ก. 

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 

 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้ 
 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 40 (ระบบ e-GP ค้านวณให้
โดยอัตโนมัติ) 
 (2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 60 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
 การให้คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมีคะแนนรวมทั้งหมด 
100 คะแนน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ คะแนน 

1 การออกแบบและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) โดยเชื่อมโยง
ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

30 

 1.1 การออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย  
และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่เสนอ 

14 

  (1) แสดงแผนผังการออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายในภาพรวมเป็นไปตาม
ข้อก้าหนด 

2 

  (2) แสดงแผนภาพและอธิบายการเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลสารสนเทศของส้านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค 

4 

  (3) แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่น้าเสนอ 2 
  (4) น้าเสนอและอธิบายเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมด

ที่น้าเสนอ 
3 

  (5) น้าเสนอและอธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ที่น้าเสนอ 

3 

 1.2 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั่วประเทศ 16 
  (1) แสดงเส้นทางการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายจากหน่วยงานส่วนกลางทั้ง 6 หน่วยงาน 

ไปยังจุดเชื่อมต่อ (Node) ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ 

2 

  (2) น้าเสนอการเชื่อมโยงวงจรระบบเครือข่ายส้ารอง (Backup Link) ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ในการเชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลางทั้ง 6 หน่วยงาน 

3 

  (3) แสดงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ

3 
















