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ข"อกำหนดคุณสมบัติข้ันต่ำ (Term of Reference: TOR) 

จัดจ"างบริการส่ือสารพร"อมอุปกรณIเช่ือมตLอ 

โครงสร"างพ้ืนฐานเครือขLาย Digital Government Secure Link (DG-Link) 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค:การมหาชน) หรือ สพร. ไดAจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค:การมหาชน) พ.ศ. 2561 เพื่อเปPนหนQวยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหนAาที่ใหAบริการสQงเสริม 

สนับสนุน พัฒนา บริหารจัดการ และใหAบริการโครงสรAางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการใหAบริการหรือแอปพลิเค

ชันพื้นฐานของหนQวยงานของรัฐและหนQวยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ในการนี้ เพื่อใหAสอดคลAองกับการดำเนินการตามภารกิจของ สพร. ในการใหAบริการระบบเครือขQายภาครัฐโดยเปPน

โครงสรAางพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเชื่อมโยงระบบงานและขAอมูลดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อใชAแลกเปลี่ยนขAอมูลดิจิทัล

สำหรับการดำเนินการภายในของหนQวยงานภาครัฐ รวมถึงการใหAบริการกับประชาชน และสอดคลAองกับแผนการใหAบริการ

ของ สพร. ในระยะยาวตามกรอบที่ไดAจากคณะทำงานกำหนดกรอบการใหAบริการดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government 

Services (DGS) ดังนั ้น รูปแบบและสถาปmตยกรรมการใหAบริการระบบเครือขQายจึงจำเปPนตAองมีการปรับเปลี่ยนโดยใชA

เทคโนโลยี SD-WAN (Software Defined WAN) เขAามาเปPนองค:ประกอบหลัก โดย สพร. จะเปPนหนQวยงานที่ควบคุม SD-

WAN Orchestrator เพื่อบริหารจัดการ Policy ตQาง ๆ ที่จะถูกออกแบบใหAหนQวยงานรัฐที่ใชAบริการ สามารถเชื่อมตQอกันไดA

อยQางมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงกQอใหAเกิดการแขQงขันเสรีของผูAใหAบริการในอนาคต ภายใตAกรอบการ

ใหAบริการ DGS  

บริการระบบเครือขQายดังกลQาวถูกใหAบริการภายใตAชื่อโครงการ DG-Link (Digital Government-Link) ซึ่งกำหนด

ใหAบริการกับหนQวยงานดAาน Agenda-Based, หนQวยงานดAานความมั่นคง และ ศาลาวQากลางจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งปmจจุบันอยูQ

ภายใตAการใหAบริการของโครงการ GIN ซึ่งตามแผนการดำเนินงานภายใตAกรอบการใหAบริการ DGS แลAว หนQวยงานเหลQานี้ จะ

เปPนหนQวยงานที่ยังคงอยูQภายใตAการใหAบริการของ สพร.  
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2. วัตถุประสงค7 

2.1. เพื่อจัดหาผูAใหAบริการที่มีความชำนาญและความสามารถในการใหAบริการบนเทคโนโลยี SD-WAN ที่มีความซับซAอนทาง

เทคนิคสูง ที่สอดคลAองกับสถาปmตยกรรมของระบบที่ไดAรับการออกแบบใหมQ โดย สพร. 

2.2. เพื่อจัดหาผูAใหAบริการที่สามารถใหAบริการระบบเครือขQาย และ การบริการไปยังพื้นที่ของหนQวยงานของรัฐ ที่ตAองการ

ความมั่นคงปลอดภัยในการใหAบริการในระดับสูง 

2.3. เพื่อจัดหาผูAใหAบริการที่สามารถดูแล แกAปmญหาวงจรสื่อสาร อุปกรณ: และระบบ ไดAรับการบำรุงรักษา ใหAมีความสามารถ

นQาเชื่อถือ และมีความพรAอมใชAอยูQตลอดเวลา 

 

3. คำนิยาม 

ผูAวQาจAาง หมายถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค:การมหาชน) (สพร.) 

ผูAเสนอราคา หมายถึง ผูAที่ยื่นขAอเสนอโครงการ 

ผูAรับจAาง หมายถึง ผูAที่ไดAลงนามในสัญญาตามเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ กับสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค:การมหาชน) (สพร.) 

ผูAใชAบริการ หมายถึง หนQวยงานที่ไดAรับบริการจากการดำเนินการตามขอบเขตงานฉบับนี ้

 

4. คุณสมบัติผูBเสนอราคา 

4.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2. ไมQเปPนบุคคลลAมละลาย 

4.3. ไมQอยูQระหวQางเลิกกิจการ 

4.4. ไมQเปPนบุคคลซึ่งอยูQระหวQางถูกระงับการยื่นขAอเสนอ หรือ ทำสัญญากับหนQวยงานของรัฐไวAชั่วคราว เนื่องจากไมQผQาน

เกณฑ:การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูAประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวQาการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่

ประกาศเผยแพรQในระบบเครือขQายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

4.5. ไมQเปPนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวAในบัญชีรายชื่อผูAทิ้งงานและไดAแจAงเวียนชื่อใหAเปPนผูAทิ้งงานของหนQวยงานของรัฐในระบบ

เครือขQายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูAทิ้งงานเปPนหุAนสQวนผูAจัดการ กรรมการผูAจัดการ ผูAบริหาร 

ผูAมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดAวย 

4.6. มีคุณสมบัติและไมQมีลักษณะตAองหAาม ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจAางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด

ในในราชกิจจานุเบกษา 

4.7. เปPนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูAมีอาชีพในงานตามที่ระบุไวAในเอกสารนี้ 
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4.8. ผูAเสนอราคาตAองไมQเปPนผูAมีผลประโยชน:รQวมกันกับผูAเสนอราคารายอื่นที่เขAายื่นขAอเสนอ หรือไมQเปPนผูAกระทำการอันเปPน

การขัดขวางการแขQงขันราคาอยQางเปPนธรรม 

4.9. ผูAเสนอราคาจะตAองไดAรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. แบบที่สาม ที่ยังไมQหมดอาย ุ

4.10. ผูAเสนอราคาจะตAองมีศูนย:บริการของตนเองทุกจังหวัดโดยมิใชQเปPนการจAางชQวง 

4.11. ผูAเสนอราคาจะตAองรับรองผลิตภัณฑ:ในสQวนของอุปกรณ: ใน ภาคผนวก ค. ขBอ 1 ,ขBอ 2 และขBอ 3 ที่เสนอในโครงการนี้

โดยแสดงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ:จากบริษัทเจAาของผลิตภัณฑ: หรือบริษัทผูAผลิต หรือบริษัทสาขาที่ประจำในประเทศ

ไทยวQาเปPนของแทA ของใหมQไมQเคยใชAงานมากQอน ไมQเปPนของเกQาเก็บอยู Qในสภาพที่ใชAงานไดAทันที โดยที่ยังอยู Qใน

สายการผลิตปmจจุบันของผูAผลิตและยังไมQมีแผนที่จะยกเลิกการผลิตหรือจำหนQาย 

 

5. การเสนอราคา  

ผูAเสนอราคาจะตAองปฏิบัติ ดังนี้  

5.1 ผูAเสนอราคาตAองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวAในเอกสารนี้   

5.2 ราคาที่เสนอจะตAองเปPนราคาที่รวมภาษีมูลคQาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถAามี) รวมคQาใชAจQายทั้งปวงไวAดAวยแลAว  

5.3 ผูAเสนอราคาจะตAองเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 

5.4 ผูAเสนอราคาจะตAองเสนอกำหนดยืนราคาไมQนAอยกวQา 90 วัน นับแตQวันที่ยืนยันราคาสุดทAายโดยภายในกำหนดยืนราคา 

หAามผูAเสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเปPนตAองขอใหAผูAเสนอราคาขยายระยะเวลาการยืนราคา ผูAเสนอ

ราคาตAองทำการขยายกำหนดยืนราคาใหA สพร. ตามความประสงค: 

5.5 ผูAเสนอราคาจะตAองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปPนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี ้

 

ขอบเขตการดำเนินงาน สพร. 

กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงานที ่

ผูAเสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ

ดำเนินงานทีผู่Aเสนอราคาเสนอ 
เอกสารอAางอิง 

ใหAคัดลอกคุณสมบัติที่สำนักงาน

กำหนด หรือขอบเขตการ

ดำเนินงานที่ สำนักงานกำหนด 

ใหAระบุคุณสมบัติ หรือ 

ขอบเขตการดำเนินงานที่ 

ผูAเสนอราคาเสนอ 

ใหAระบุจุดที่ดีกวQา หรือ 

เทียบเทQา 

ใหAระบุเอกสารอAางอิง 

(ถAามี) 

 

5.6 ผูAเสนอราคาจะตAองทำการเสนอราคาตQอหนQวยตQอเดือนตามตารางดAานลQางทุกความเร็วของวงจรและอุปกรณ:เพื่อใชAใน

การอAางอิงราคากับทางผูAวQาจAาง 
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ตารางรายละเอียดราคาความเร็ววงจรและอุปกรณ:เพื่อใชAโครงสรAางพื้นฐานเครือขQาย  

Digital Government Secure Link (DG-Link) 

รายละเอียดวงจร จำนวน ราคาที่เสนอ 

Unit/เดือน 

VAT 

7% 

ราคา / Unit 

(รวม Vat) 

 วงจร MPLS ความเร็ว 200 Mbps 1    

 วงจร MPLS ความเร็ว 150 Mbps 1    

 วงจร MPLS ความเร็ว 100 Mbps 1    

 วงจร FTTX ความเร็ว 100 Mbps 1    

 วงจร FTTX ความเร็ว 100 Mbps (Fixed 1 IP) 1    

 วงจร FTTX ความเร็ว 200 Mbps 1    

 วงจร FTTX ความเร็ว 200 Mbps (Fixed 1 IP) 1    

 LTE Mobile Broadband ความเร็ว 8 Mbps 1    

 อุปกรณ: SD-WAN Edge ที่มีคQา Throughput 100Mbps รูปแบบ 

Non HA 

1    

 อุปกรณ: SD-WAN Edge ที่มีคQา Throughput 100Mbps รูปแบบ HA 1    

 อุปกรณ: SD-WAN Edge ที่มีคQา Throughput 200Mbps รูปแบบ 

Non HA 

1    

 อุปกรณ: SD-WAN Edge ที่มีคQา Throughput 200Mbps รูปแบบ HA 1    

 อุปกรณ: L2 switch 1    

 อุปกรณ: Access Router 1    

 อุปกรณ: Router Modem4G 1    

 อุปกรณ: ตูA Rack 1    

 อุปกรณ: สำรองไฟฟ�า UPS 1    
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6. ขอบเขตการดำเนินงาน 

6.1. การติดตั้ง SD-WAN Orchestrator และ SD-WAN Gateway ที่มีรายละเอียดของอุปกรณ:ใน ภาคผนวก ค 

6.1.1. ผูAรับจAางตAองดำเนินการติดตั้ง SD-WAN Orchestrator และ SD-WAN Gateway บน Servers ของ สพร. ที่ศูนย:

ขAอมูล กรุงเทพ และ ที่ศูนย:ขAอมูล นนทบุร ีตามรูปที่ 1 ใน ภาคผนวก ก 

6.1.2. ผูAรับจAางตAองดำเนินการเชื่อมตQอเครือขQาย GIN และ Internet เขAากับ SD-WAN Gateway 

6.1.3. ผูAรับจAางตAองดำเนินการตั้งคQา Configuration เบื้องตAน ตามที่ผูAวQาจAางกำหนดไวA เพื่อใหAระบบสามารถทำงานไดA

ตามที่ระบุใน ภาคผนวก ก 

6.1.4. ผูAรับจAางจะตAองแกAไขปmญหาของ SD-WAN Orchestrator กับ SD-WAN Gateway เมื่อเกิดปmญหากับระบบ ใหA

แลAวเสร็จ ภายในระยะเวลา 8 ชม. หลังจากไดAรับการแจAงปmญหา 

6.2. การติดตั้งอุปกรณ7 SD-WAN Edge และอุปกรณ7ที่เกี่ยวขBอง พรBอมกับวงจรสื่อสาร ที่มีรายละเอียดของรูปแบบการ

เชื่อมตQอใน ภาคผนวก ก และ รายละเอียดของอุปกรณ:ใน ภาคผนวก ค 

6.2.1. ผูAรับจAางตAองดำเนินการติดตั้งอุปกรณ: SD-WAN Edge และอุปกรณ:ที่เกี่ยวขAอง พรAอมกับวงจรสื่อสารตามที่ ผูAวQา

จAางกำหนด สำหรับเชื่อมตQอเครือขQายที่ผูAใชAงาน ในกรณีที่ไมQสามารถติดตั้งวงจรสื่อสารทั้งแบบ FTTX หรือ MPLS 

ภายใตAตารางในขAอ 5.6 ไดA สามารถนำเสนอเทคโนโลยีอื่นไดAและตAองไดAรับอนุมัติจากผูAวQาจAางกQอนดำเนินการ 

6.2.2. ผูAรับจAางตAองดำเนินการทดสอบคQา Throughput ของระบบภายหลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ: โดยตAองสอดคลAองกับคQา ที่

ผูAวQาจAางไดAกำหนดไวA กQอนดำเนินการสQงมอบในขAอ 6.2.3 

6.2.3. ผูAรับจAางตAองดำเนินการติดตั้งวงจรสื่อสาร อุปกรณ:เชื่อมตQอและทดสอบความเร็วภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดAรับ

แจAงใหAทำการติดตั้งอุปกรณ: SD-WAN Edge และอุปกรณ:ที่เกี่ยวขAอง พรAอมกับวงจรสื่อสาร เวAนแตQการดำเนินการ

ที่ตAองมีการขออนุญาตจากหนQวยงานที่เกี่ยวขAอง ใหAผูAรับจAางดำเนินการใหAแลAวเสร็จภายใน 60 วัน ภายหลังจาก

วันที่หนQวยงานที่เกี่ยวขAองอนุมัติ และใหAผูAรับจAางสQงมอบเอกสารรายงานการติดตั้งดังกลQาวภายใน 3 วัน นับตั้งแตQ

วันที่ดำเนินการติดตั้งแลAวเสร็จ ทางอีเมล:ใหAแกQผูAวQาจAาง 

6.2.4. ผูAรับจAางจะดำเนินการสQงมอบบริการตามตารางใน ภาคผนวก ง ทั้งนี้ จำนวนดังกลQาวเปPนการประมาณการณ:

เบื้องตAน 
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6.3. การใหBบริการภายหลังการติดตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น 

6.3.1. ผูAรับจAางมีหนAาที่จัดเตรียมอุปกรณ:สำรองเพื่อเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ:ที่ชำรุดเสียหายที่มีคุณสมบัติเดียวกันหรือ

ดีกวQาอุปกรณ:เดิมตลอดสัญญาจAางเพื่อใหAสามารถใชAบริการไดAตามระดับของ SLA ใน ภาคผนวก ก 

6.3.2. ผู Aร ับจAางตAองมีศูนย:รับแจAงตลอด 24 ชั ่วโมงของทุกวัน ทำหนAาที ่ร ับเรื ่องผQานทางโทรศัพท: หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส: โดยตAองตอบรับทราบปmญหา ภายใน 2 ชั่วโมง นับจากที่ไดAรับแจAงเหตุ ในกรณีที่ปmญหาดังกลQาว

ไมQไดAสQงผลกระทบตQอระดับของ SLA ผูAรับจAางตAองดำเนินการแกAไขปmญหาดังกลQาวใหAกลับคืนสูQสภาพปกติที่สามารถ

ใชAงานไดAดังเดิมภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผูAรับจAางจะตAองแจAงรายงานผลความคืบหนAาเปPนระยะ 

6.3.3. ผูAรับจAางจะตAองจัดเก็บขAอมูลการจราจรใหAเปPนไปตามพระราชบัญญัติวQาดAวยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร: 

พ.ศ. 2560 และที่แกAไขเพิ่มเติม โดยตAองสามารถแสดงไดA เมื่อมีการรAองขอจากผูAวQาจAาง หรือตAองเป�ดเผยโดย

กฎหมายหรือตามคำสั่งศาล 

6.3.4. ผูAรับจAางตAองมีทีมตรวจสอบ เฝ�าระวังระบบเครือขQาย โดยหากเกิดเหตุการณ:ผิดปรกติซึ่งอาจสQงผลกระทบตQอการ

ใหAบริการ ผูAรับจAางตAองรีบดำเนินการแกAไขและแจAงใหAผูAวQาจAางทราบ 

6.3.5. ผูAวQาจAางสามารถแจAงใหAผูAรับจAางดำเนินการยAายจุดติดตั้งใหAกับหนQวยงาน จากจุดติดตั้งเดิมเปPนจุดติดตั้งใหมQ โดย

ผูAรับจAางจะตAองไมQคิดคQาบริการการยAายจุดติดตั้งกับทางผูAวQาจAาง 

6.4. การดำเนินการโอนยBายบริการ (Migration) ในกรณีที่มีความจำเปPนตAองมีการโอนยAายบริการจากผูAใหAบริการรายเดิมที่

ใหAบริการผูAใชAงานอยูQ 

6.4.1. ผูAรับจAางตAองเสนอแผนและกิจกรรม (Project Timeframe) โดยละเอียด ประกอบดAวย วิธีการ กระบวนการ

โอนยAาย ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และมาตรการป�องกันใหAกับผูAวQาจAาง เพื่อทราบและเห็นชอบกQอน

การดำเนินการ 

6.4.2. กระบวนการโอนยAายบริการ จะตAองสQงผลกระทบจากการหยุดชะงัก (Downtime) ไมQเกิน 3 ชั่วโมงตQอผูAใชAบริการ 

6.4.3. ผูAรับจAางตAองรับผิดชอบกระบวนการโอนยAาย ดำเนินการโอนยAาย และคQาใชAจQายในการโอนยAายทั้งหมดจากผูA

ใหAบริการเดิม และหากเกิดความเสียหายใด ๆ แกQขAอมูลหรืออุปกรณ:ของผูAใชAบริการอันเนื่องมาจากการโอนยAาย 

ผูAรับจAางตAองรับผิดชอบตQอความเสียหายดังกลQาว 
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6.5. การบริหารโครงการเชิงคุณภาพ 

6.5.1. ผูAใหAบริการตAองมีการเสนอแผนการบริหารความตQอเนื่องทางธุรกิจและทำการทดสอบแผนกับสถานการณ:จำลอง

การสำรองและการกูAคืนระบบรQวมกับตัวแทนของผูAวQาจAางอยQางนAอย 1 ครั้ง โดยรูปแบบและกระบวนการทดสอบ

ใหAเปPนไปตามความเหมาะสมและตอบสนองตQอวิกฤตการณ:ของผู AใหAบริการและผู Aว QาจAาง เชQน Call Tree, 

Tabletop Testing, Simulation หรือ Full BCP Exercise เปPนตAน 

6.5.2. ในกรณีที่ผูAวQาจAางดำเนินการทดสอบแผนการบริหารความตQอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 

ที่เกี่ยวกับการใหAบริการของผูAใหAบริการ ผูAใหAบริการตAองใหAความชQวยเหลือ รQวมมือ และอำนวยความสะดวกตลอด

ระยะเวลาของการทดสอบแผนการบริหารความตQอเนื่องทางธุรกิจผูAวQาจAาง 

6.5.3. ผูAรับจAางตAองอนุญาตและใหAความรQวมมือในการใหAผูAวQาจAางเขAาตรวจสอบการดำเนินงานตามสัญญาจAาง กฎหมาย 

กฎระเบียบ และนโยบายของผูAวQาจAาง 

6.5.4. ผูAรับจAางตAองใหAความรQวมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการใชAมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวขAองกับ

ขAอมูลของผูAวQาจAางหรือผูAใชAบริการ เชQน การจำกัดสิทธิการเขAาถึงตามบทบาทหนAาที่ความรับผิดชอบโดยใหAสิทธิ

นAอยที่สุดที่สามารถดำเนินงานไดA หรือการแบQงแยกหนAาที่สำคัญใหAผูAปฏิบัติที่มีความเหมาะสม เปPนตAน 

6.5.5. ผูAรับจAางตAองปรับแตQงคQาระบบสำหรับการใชAงานของอุปกรณ:เชื่อมตQอใหAมีความมั่นคงปลอดภัยกQอนการนำไปใชA

งานจริงและจัดสQงผลการปรับแตQงคQาระบบหรือโปรแกรมดังกลQาวใหAแกQผูAวQาจAางเพื่อใชAในการสุQมตรวจ 

6.5.6. ผูAรับจAางตAองทำการประเมินผลกระทบและแนวทางป�องกัน รวมถึงแนวทางการแกAไขในกรณีที่การเปลี่ยนแปลง 

(บุคลากร อุปกรณ: แนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวขAองกับขอบเขตงานดังกลQาว) มีผลกระทบกับบริการที่ใหAแกQผูAวQา

จAางหรือผูAใชAบริการ โดยกQอนดำเนินการเปลี่ยนแปลงตAองแจAงขออนุมัติจากผูAวQาจAางกQอน 

6.5.7. ผูAรับจAางตAองจัดใหAมีการตรวจติดตามผลคุณภาพการใหAบริการ โดยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการตรวจรับ

บริการ จำนวน 2 ครั้ง ไดAแกQ คQาเดินทาง คQาที่พัก และคQาอาหาร ใหAกับเจAาหนAาที่ของผูAวQาจAางที่จะดำเนินการสุQม

ตรวจและทดสอบอุปกรณ:ในแตQละพื้นที ่
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6.6. การบริหารความเปลี่ยนแปลงบริการ 

6.6.1. ผูAวQาจAางสามารถแจAงเปPนลายลักษณ:อักษรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส: ใหAผูAรับจAางดำเนินการติดตั้งบริการ ระงับการ

ใชAบริการ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการของผูAใชAงานในชQวงเวลาใดของเดือนไดA โดยผูAรับจAางสามารถคิด

คQาบริการ ตามปริมาณการใชAงานจริงในเดือนนั้น 

6.6.2. กรณีสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา หากผูAวQาจAางยังคงมีความจำเปPนตAองใชAงานตQอเนื่องทั้งหมดหรือเพียงบางสQวน 

ผูAรับจAางตAองใหAบริการตQอภายใตAเงื่อนไขและราคาตามอัตราที่กำหนดไวAในสัญญาเดิมเปPนรายเดือนตQอไป ทั้งนี้ ผูAวQา

จAางจะทำการแจAงใหAทราบเปPนลายลักษณ:อักษรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส: 

6.6.3. กรณีผูAวQาจAางมีความประสงค:ทำสัญญากับผูAรับจAางรายใหมQหลังสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา ผูAรับจAางตAองอำนวย

ความสะดวกในการยAายบริการและสQงมอบขAอมูลตQาง ๆ แกQ ผูAรับจAางรายใหมQ โดยไมQคิดคQาใชAจQาย 

6.6.4. กรณีผูAวQาจAางมีความประสงค:ไมQตQอสัญญาจAางบริการกับผูAรับจAาง ผูAรับจAางจะตAองทำลายขAอมูลทั้งหมดภายหลังจาก

ที่ผูAวQาจAางยAายขAอมูลทั้งหมดเรียบรAอยแลAว โดยมีผูAแทนที่ไดAรับมอบหมายจากผูAวQาจAางเขAารQวมและควบคุมดูแล

กระบวนการทำลายขAอมูลนั้น ๆ รQวมกับผูAรับจAาง 

6.6.5. ระหวQางดำเนินการตามสัญญา หากผูAวQาจAางตAองการโอนสิทธิและหนAาที ่ตามสัญญาใหAกับสQวนราชการหรือ

หนQวยงานอื่นของรัฐเพื่อประโยชน:ในการใหAบริการหรือเพื่อประโยชน:ของราชการ ผูAรับจAางยินยอมใหAผูAวQาจAางโอน

สิทธิและหนAาที่ดังกลQาว ทั้งนี้ ผูAรับจAางยังตAองใหAบริการตQอเนื่องและคิดอัตราคQาจAางตามที่กำหนดไวAในสัญญาเดิม 

6.7. ขBอยกเวBนตuอระดับของ SLA (Exclusion) ในการคำนวณระดับของ SLA จะไมQนับรวมสาเหตุที่ระบุดังตQอไปนี้ 

6.7.1. ในการบำรุงรักษาระบบเพื่อการปรับปรุงระบบใหAมีประสิทธิภาพบริการสูงขึ้น (Preventive Maintenance) ผูAรับ

จAางจะแจAงผูAวQาจAางลQวงหนAาไมQนAอยกวQา 5 วันทำการ เพื่อขออนุมัติการดำเนินการ 

6.7.2. ในการบำรุงรักษาระบบกรณีฉุกเฉิน ผูAรับจAางขอสงวนสิทธิ์ในการบำรุงรักษาระบบเครือขQายกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจำเปPน

ที่จะตAองไดAรับการดำเนินการอยQางเรQงดQวน และตAองรีบดำเนินการแจAงผูAวQาจAางโดยเร็ว 

6.7.3. เหตุขัดขAองที่มีผลกระทบตQอการใชAบริการที่เปPนสาเหตุมาจากผูAใชAบริการ 

6.7.4. เหตุขัดขAองที่เกิดจากวงจรหรืออุปกรณ:ที่เปPนสQวนหนึ่งแตQไมQไดAอยูQในเครือขQายของผูAรับจAาง โดยวงจรและอุปกรณ:

นั้นอยูQภายใตAการควบคุมและดูแลโดยบุคคลที่สาม 
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6.7.5. เหตุขัดขAองที่เกิดจาก ภาวะสงคราม การจลาจล การถูกบังคับและควบคุมโดยรัฐบาลหรืออำนาจรัฐบาล ตัวแทน

หรือ องค:กร หรือรัฐวิสาหกิจ หรือขAอพิพาททางการคAา 

6.7.6. เหตุขัดขAองที่เกิดจากอัคคีภัยที่เกิดจากธรรมชาติ เหตุระเบิด พายุ น้ำทQวม แผQนดินไหว หรือ ภัยธรรมชาติ 

6.7.7. หนQวยงานผูAใชAบริการไมQอนุญาตใหAผูAรับจAางเขAาดำเนินการแกAไขเหตุขัดขAองในพื้นที่ โดยผูAรับจAางตAองแสดงเอกสาร

หรือหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งแสดงใหAเห็นถึงเหตุผลของการไมQยอมใหAเขAาดำเนินการ 

 

7. การติดตั้งและทดสอบระบบ 

7.1. การติดตั้งและการทดสอบระบบ ใหAเปPนไปตามรายละเอียดที่ระบุในขAอ 6.1 และ 6.2 

7.2. ผูAรับจAางตAองทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ: SD-WAN Edge และอุปกรณ:ที่เกี่ยวขAอง พรAอมกับวงจรสื่อสารโดย

ผลของการทดสอบคQา Throughput ของระบบตAองไมQนAอยกวQารAอยละ 80 ของคQาที่ผูAวQาจAางแจAงใหAดำเนินการ 

7.3. ในกรณีผลการทดสอบพบวQาระบบยังไมQสามารถทำงานไดAอยQางถูกตAอง ครบถAวนตามวัตถุประสงค:ของโครงการ ผูAรับจAาง

จะตAองทำการปรับปรุงแกAไขเพื่อใหAการทดสอบผQานเงื่อนไขตามขAอกำหนดดังกลQาว 

7.4. ในระหวQางที่ทำการทดสอบระบบการทำงานของอุปกรณ:ใด ๆ ในโครงการนี้ หากเกิดความเสียหายกับระบบของผูAวQาจAาง

หรือผูAใชAบริการ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความบกพรQองของบุคลากรของผูAรับจAาง ผูAรับจAางจะตAองทำการ

ซQอมแซม แกAไขหรือเปลี่ยนแทนโดยไมQคิดคQาใชAจQายใด ๆ จากผูAวQาจAาง 

 

8. การฝ|กอบรม 

8.1. ผูAรับจAางตAองจัดใหAมีการฝ กอบรมแกQเจAาหนAาที่ของผูAวQาจAาง จำนวน 2 ครั้ง โดยแตQละครั้งมีจำนวนผูAเขAาฝ กอบรมไมQนAอย

กวQา 5 คน ณ สถานที่ตามที่ผูAวQาจAางกำหนด โดยเจAาหนAาที่จะตAองไดAรับการอบรมความรูAเกี่ยวกับ 

8.1.1. การใชA SD-WAN Orchestrator ในระดับ Administration 

8.1.2. การติดตั้งอุปกรณ: SD-WAN Edge และการปรับตั้งคQา Configuration ตQาง ๆ เพื่อใหAสามารถใชAงานไดA 

8.1.3. รายละเอียดของ Log ที่จำเปPนตQองาน Operation และ การแกAไขเหตุเสียเบื้องตAน 

8.1.4. รายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นวQาเปPนประโยชน:ตQอผูAเขAารับการอบรม 

8.2. ผูAรับจAางตAองรับผิดชอบคQาใชAจQายที่เกี่ยวขAองกับการฝ กอบรมทั้งหมด 
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8.3. ผูAวQาจAางมีสิทธิที่จะจัดทำสำเนาเอกสารฝ กอบรมตQาง ๆ ที่ไดAรับจากผูAรับจAางเพิ่มเติมเพื่อใชAในกิจการของผูAวQาจAางไดAโดยไมQ

ตAองเสียคQาใชAจQายและไมQตAองขออนุญาตจากผูAรับจAาง 

 

9. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ระยะเวลาในการดำเนินการ 365 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

10. การสuงมอบงาน 

 การสQงมอบงาน แบQงออกเปPน 12 งวดงาน ดังนี้ 

10.1. งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยสQงมอบในรูปแบบเอกสารรายงาน

การติดตั้ง SD-WAN Orchestrator และ SD-WAN Gateway ที่มีรายละเอียดตาม ภาคผนวก ค จำนวน 1 ชุด และใน

รูปแบบดิจิทัล (Soft file) บรรจุลง USB Drive จำนวน 1 ชุด ที่ประกอบดAวยรายละเอียด ดังนี้ 

10.1.1. รูปภาพ Network Diagram การเชื่อมตQอของอุปกรณ:ในระบบทั้งหมด 

10.1.2. รายละเอียด Configuration ที่ไดAดำเนินการ ตามที่ตกลงรQวมกับ สพร. 

10.1.3. ผลการทดสอบระบบ ที่แสดงใหAเห็นชัดเจนวQา ระบบสามารถใชAงานไดAตามที่ตกลงรQวมกับ สพร. 

10.1.4. แผนการฝ กอบรมการใชAงาน SD-WAN Orchestrator ในฐานะ Administrator 

10.1.5. เอกสารรับรองสิทธิการใชAงาน SD-WAN Orchestrator และ SD-WAN Gateway ที่เปPนกรรมสิทธิ์ของ สพร. 

10.2. งวดที่ 2-12 ผูAรับจAางจะตAองดำเนินการสQงมอบงานเปPนรายเดือน โดยมีรายละเอียดงานที่ตAองสQงมอบตามที่กำหนดใน

ภาคผนวก ข ใหAแกQผูAวQาจAาง โดยแบQงการสQงมอบออกเปPน 11 งวด และใหAทำการสQงมอบไมQเกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

แตQละงวดดำเนินการสQงมอบจะประกอบดAวยรายละเอียด ดังนี้ 

1) รายงานรายเดือน ในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 ฉบับ 

2) Thumb drive จำนวน 2 หนQวย 

3) ผลการฝ กอบรมการใชAงาน SD-WAN Orchestrator ในฐานะ Administrator สQงมอบในงวดที่ 2 เทQานั้น 
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11. เงื่อนไขการชำระเงิน 

11.1. ผูAวQาจAางตกลงจQายคQาจAางใหAแกQผูAรับจAางเปPนเช็คขีดครQอม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส: โดยผูAวQาจAางจะหักภาษี 

คQาธรรมเนียมธนาคาร และคQาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขAองจากมูลคQาของคQาจAาง จะตAองชำระไวAตามกฎหมายดAวยโดย

แบQงการชำระเงินเปPน 12 งวด ดังนี้ 

11.1.1. งวดที่ 1 ชำระเงินคQาติดตั้งและคQาสิทธิการใชAงานของ SD-WAN Orchestrator และ SD-WAN Gateway เมื่อ

ผูAรับจAางสQงมอบงวดงานที ่1 ครบถAวน สมบูรณ: ถูกตAองทุกรายการและคณะกรรมการไดAตรวจรับไวAแลAว 

11.1.2. งวดที่ 2-12 ชำระเงินคQาจAางใหAแกQผูAรับจAางตามปริมาณการใชAงานตามจริงของวงจรสื่อสาร อุปกรณ:เชื่อมตQอ 

รวมถึงคQาใชAจQายอื่น ๆ เปPนรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันไวAในสัญญา ภายหลังที่ไดAทำการสQงมอบและไดAรับการ

ตรวจรับงานในแตQละงวดเสร็จสมบูรณ: 

 

12. เงื่อนไขการปรับ 

12.1. ในกรณีที่ผูAรับจAางไมQสามารถสQงมอบระบบในขAอ 6.1 ไดAภายในระยะเวลาที่กำหนดในขAอ 10.1 หรือไมQสามารถดำเนินการ

แกAไขปmญหาที่เกิดขึ้นกับระบบตามขAอ 6.1.4 ไดA และผูAวQาจAางยังมิไดAบอกเลิกสัญญา ผูAรับจAางตAองเสียคQาปรับเปPนรายวัน 

ในอัตรารAอยละ 0.1 ของมูลคQาคQาติดตั้งและคQาสิทธิการใชAงานของ SD-WAN Orchestrator และ SD-WAN Gateway 

แตQตAองไมQต่ำกวQาวันละ 100 บาท นับถัดจากวันที่ผูAรับจAางไมQสามารถสQงมอบระบบภายในระยะเวลาที่กำหนด จนถึงวันที่

ผูAรับจAางสามารถสQงมอบระบบไดA โดยเศษของวันจะถือเปPนหนึ่งวันเต็ม 

12.2. ในกรณีที่ผูAรับจAางไมQสามารถดำเนินการสQงมอบบริการในขAอ 6.2 ไดAตามที่กำหนดในขAอ 6.2.3 หรือไมQสามารถสQงมอบงาน

ภายในระยะเวลาที่กำหนดไวAใน แตQละงวดตามที่กำหนดในขAอ 10.2 และผูAวQาจAางยังมิไดAบอกเลิกสัญญา ผูAรับจAางจะตAอง

ชำระคQาปรับใหAแกQผูAวQาจAางเปPนรายวัน ในอัตรารAอยละ 0.1 ของมูลคQาวงจรที่ไมQสามารถสQงมอบภายในระยะเวลาที่

กำหนด นับถัดจากวันที่ผูAรับจAางไมQสามารถสQงมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไวAในขAอ 6.2.3 จนถึงวันที่ผูAรับจAาง

สามารถสQงมอบงานไดA โดยเศษของวันคิดเปPนหนึ่งวันเต็ม 

12.3. ในกรณีที่ผูAรับจAางไมQสามารถใหAบริการไดAตามระดับของ SLA ใน ภาคผนวก ก ผูAรับจAางจะตAองชำระคQาปรับใหAแกQผูAวQาจAาง

โดยคำนวณจากระยะเวลาที่ไมQสามารถใชAบริการแตQละวงจรที่ใหAบริการ และจะไมQนำมาคิดคQาปรับในคQาขAอ 12.1 และ 

12.2 อีก โดยมีสูตรคำนวณ (X) ดังนี้ 

X = T	(หนQวยนาที)	. %ค#าบริการรายเดือนต#อหน#วย(หน#วยบาท)
#$%&&(หน#วยนาที)

& 

   X หมายถึง คQาปรับ 
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T หมายถึง จำนวนนาทีที่ไมQสามารถใชAบริการไดAตามระดับของ SLA ใน ภาคผนวก ก โดยเศษของ

นาทีคิดเปPน 1 นาที 

 

13. วงเงินในการจัดหา 

 จำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000,000.00 บาท (สี่สิบลAานบาทถAวน) 

 

14. การเก็บรักษาขBอมูลที่เป�นความลับ 

 ผูAรับจAางจะตAองจัดการเก็บรักษาขAอมูลตQาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผูAรับจAางไดAรับจากผูAวQาจAาง ซึ่งรวมถึง

ขAอมูลตQาง ๆ ที่ ผูAจAางไดAจัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อยQางเปPนความลับ และ/หรือความลับทางการคAาของผูAวQาจAาง และ

ผูAรับจAางตAองหามาตรการในการจัดเก็บขAอมูลที่เปPนความลับใหAมิดชิด ทั้งนี้ ผูAรับจAางจะตAองลงนามใน “สัญญาไมQเป�ดเผยขAอมูล

ที่เปPนความลับ” พรAอมสัญญาจAาง 

 

15. เงื่อนไขอื่น ๆ 

15.1. สพร. ทรงไวAซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจAางโดยไมQพิจารณาจัดจAางเลยก็ไดAสุดแตQจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน:

ของทางราชการเปPนสำคัญ 

15.2. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อไดAรับการจัดสรรงบประมาณแลAวเทQานั้น 

15.3. ผูAเสนอราคา ซึ่ง สพร. ไดAคัดเลือกไวAแลAว ไมQมาทำสัญญาหรือขAอตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไมQมีเหตุอันสมควร สพร. 

สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาวQาผูAเสนอราคานั้น เปPนผูAทิ้งงานและจะแจAงเวียนใหAสQวนราชการตQาง ๆ ทราบตQอไป 

15.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแกAไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขAอกำหนดในแบบสัญญาใหAเปPนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการ

สูงสุด (ถAามี) 

15.5. ผูAเสนอราคาที่ไดAรับการคัดเลือกใหAไปทำสัญญาจะตAองวางหลักประกันสัญญาจำนวนรAอยละ ๕ ของมูลคQาสัญญา 

15.6. ผูAเสนอราคาที่ไดAรับการคัดเลือกจะตAองไมQเอางานทั้งหมดหรือแตQบางสQวนแหQงสัญญานี้ไปจAางชQวงอีกทอดหนึ่ง เวAนแตQการ

จAางชQวงงานแตQบางสQวนที่ไดAรับอนุญาตเปPนหนังสือจาก สพร. แลAว 

15.7. ขAอมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผูAรับจAางไดAรับทราบหรือไดAรับจาก สพร. หรือลูกคAาของ สพร. รวมทั้งผลงานที่สQงมอบ ผูAรับจAาง

จะตAองถือเปPนความลับ ไมQนำไปเผยแพรQใหAบุคคลใดทราบเปPนอันขาด เวAนแตQจะไดAรับการอนุญาตเปPนลายลักษณ:อักษร

จากผูAวQาจAาง 



 

 

ลงนามผู)จัดทำ 

 ประธานกรรมการ   นาย จุลพงศ8  ผลเงาะ        ลงนาม ...จุลพงศ8...ผลเงาะ.............   ครั้งที่ .......1....... 

 กรรมการ   นาย ชฎิล   อินทระนก       ลงนาม ...ชฎิล...อินทระนก............   วันที่ ...19/07/64... 

 กรรมการ   นาย ธนากร  สังข8อ)น        ลงนาม ...ธนากร...สังข8อ)น.............. 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค8การมหาชน) (สพร.) 

โทร 0 2612 6000 ตVอ 89202  

โทรสาร 0 2612 6011 – 12  หน)า 13 

 

15.8. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะยกเลิกการจQายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผูAรับจAางไมQสามารถสQงมอบงานไดAตาม

ขAอกำหนดและเงื่อนไขการจAาง (TOR) ขAอหนึ่งขAอใดก็ดี เวAนแตQการที่ผูAรับจAางไมQสามารถสQงมอบงานไดAดังกลQาวเปPนผลมา

จากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิไดAเกิดจากความผิดของฝ¥ายหนึ่งฝ¥ายใด 

15.9. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดในตารางใน ภาคผนวก ง ตามปริมาณการใชAงานตามจริง 

 

16. หนuวยงานที่รับผิดชอบ 

 สQวนโครงสรAางพื้นฐานและระบบสารสนเทศ ฝ¥ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค:การมหาชน) 

 

17. สถานที่ติดตuอเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค:การมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร: ถนนรางน้ำ แขวง

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 

- E-mail : cmp_division@dga.or.th 
- Website : www.dga.or.th 

- โทรศัพท:   0-2612-6000  โทรสาร    0-2612-6012 
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ภาคผนวก ก 

รายละเอียดการใหBบริการ 

 

1. รูปที่ 1 แสดงแผนภาพเชิงแนวคิดแสดงการเชื่อมตQอเครือขQายภายใตAโครงการนี ้

 

 
รูปที่ 1 แผนภาพเชิงแนวคิดแสดงการเชื่อมตuอเครือขuายภายใตBโครงการ 
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2. อุปกรณ: SD-WAN Orchestrator และ SD-WAN Gateway ถูกติดตั้งบน Servers ของ สพร. ที่ศูนย:ขAอมูล กรุงเทพ และ ที่

ศูนย:ขAอมูล นนทบุรี และ อุปกรณ: SD-WAN Edge และอุปกรณ:ที่เกี่ยวขAอง พรAอมกับวงจรสื่อสารความเร็ววงจรตามที่ สพร. 

กำหนด โดยทำการติดตั้งที่พื้นที่ของผูAใชAบริการ ที่ สพร. แจAง ดังแสดงในรูปที่ 1 

3. รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ: SD-WAN Edge และอุปกรณ:ที่เกี่ยวขAอง พรAอมกับวงจรสื่อสาร ที่พื้นที่ผูAใชAงาน แบQงเปPน 2 ประเภท 

ตามระดับของ SLA (Service Level Agreement) ที่ผูAรับจAางตAองรับประกันภายหลังการใหAบริการ ดังนี้ 

3.1. รูปแบบที่ 1 Non HA (Non High Availability) 

3.1.1. มีรูปแบบการเชื่อมตQอดังแสดงในรูปที่ 2 

3.1.2. ความสามารถการใชAงาน (Availability) อยQางนAอย รAอยละ 99.80 ตQอเดือน หรือ ระยะเวลาขัดขAองสะสม 

(Accumulative downtime) ตQอเดือนไมQเกิน 86 นาที โดยการคำนวณ Downtime จะเริ่มจากที่ผูAใชAบริการไมQ

สามารถใชAงานผQานอุปกรณ: SD-WAN Edge หรือไมQสามารถใชAงานผQานวงจรสื่อสาร FTTX ทั้ง 2 วงจรไดAพรAอมกัน 

ซึ่งในชQวงเวลานั้นจะตAองมีการใชAงานวงจรสื่อสารผQานทาง LTE (Mobile4G) แทน 

 

 
รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมตuออุปกรณ7รูปแบบที่ 1 

 

 

 

 

FTTX Provider B

L2 Switch

FTTX Provider A

Internet By 
Router Mobile4G&5G

Edge
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3.2. รูปแบบที่ 2 HA (Non High Availability) 

3.2.1. มีรูปแบบการเชื่อมตQอดังแสดงในรูปที่ 3 

3.2.2. ความสามารถการใชAงานอยQางนAอย รAอยละ 99.95 ตQอเดือน หรือ ระยะเวลาขัดขAองสะสมตQอเดือนไมQเกิน 21 นาที 

โดยการคำนวณ Downtime จะเริ่มจากที่ผูAใชAบริการไมQสามารถใชAงานผQานอุปกรณ: SD-WAN Edge ทั้ง 2 อุปกรณ:

พรAอมกัน หรือ ไมQสามารถใชAงานผQานวงจรสื่อสาร FTTX ทั้ง 2 วงจรไดAพรAอมกัน ซึ่งในชQวงเวลานั้นจะตAองมีการใชA

งานวงจรสื่อสารผQานทาง LTE (Mobile4G) แทน 

 

 
รูปที่ 3 แสดงการเชื่อมตuออุปกรณ7รูปแบบที่ 2 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดการสuงมอบรายเดือน 

 

 ผูAรับจAางตAองสQงมอบงานเปPนรายเดือน ในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 เลQม และในรูปแบบไฟล:อิเล็กทรอนิกส:ที่กำหนด ในสื่อ

บันทึกขAอมูลดิจิทัลแบบ Thumb drive ที่มีการระบุถึงเดือนที่สQงมอบขAอมูลจำนวนไมQนAอยกวQา 2 หนQวย ประกอบดAวย 

1. รายงานภาพรวมประจำเดือน ใหAจัดทำเอกสารในรูปแบบไฟล: Word processing ที่มีการจัดทำสารบัญที่สามารถเชื่อมโยงถึง

หัวขAอ รูปภาพ ตารางไดA และมีเลขหนAากำกับที่ชัดเจน ประกอบดAวยหัวขAอ อยQางนAอยดังนี้ 

1.1. บทสรุปการดำเนินงานในเดือนนั้น ๆ เพื่อใหAทราบถึงจำนวนบริการ โดยแยกตามประเภทรูปแบบการใหAบริการ ที่ระบุใน 

ภาคผนวก ก และความเร็ววงจรสื่อสาร จำนวนผูAใชAบริการ การดำเนินงาน ปmญหา อุปสรรค และแนวทางแกAไข รวมถึง

ขAอเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในเดือนถัดไป 

1.2. รายงานสรุปจำนวนผูAใชAบริการในรูปแบบกราฟรายเดือนทุกเดือนของสัญญา โดยในเดือนถัดไปใหAเปPนคQาประมาณการ

จำนวนผูAใชAบริการที่คาดวQาจะสQงมอบหรือใชAบริการ 

1.3. รายงานการเปรียบเทียบจำนวนผูAใชAบริการระหวQางผูAใชAบริการที่ใชAงานตQอเนื่องจากเดือนกQอนหนAา ผูAใชAบริการระงับหรือ

ยกเลิกการใชAบริการ และผูAใชAบริการที่ไดAมีการใชAงานบริการใหมQในเดือนนั้น ๆ 

1.4. รายงานสรุปจำนวนบริการที่ผQานและไมQผQานระดับของ SLA ที่ระบุใน ภาคผนวก ก และใหAทำการจัดหมวดหมูQเพื่อจัด

กลุQมสาเหตุที่สQงผลใหAบริการไมQผQานระดับของ SLA 

1.5. รายงานสรุปรายละเอียดของคQาใชAบริการในเดือนนั้น ๆ ประกอบดAวย คQาบริการ คQาปรับ คQาหัก และหากมีขAอมูลอื่น ๆ ที่

เปPนประโยชน:สามารถเพิ่มในตารางไดA 

2. รายงานที่เป�นขBอมูลดิบประจำเดือน ใหAจัดทำเอกสารในรูปแบบไฟล: Excel spreadsheet โดยมิใหAมีการ merge cells 

2.1. รายงานการรับแจAงและแกAไขเหตุขัดขAอง เชQน วันและเวลาที่เกิดเหตุ ผูAแจAงเหตุ เหตุขัดขAอง ผลการดำเนินการแกAไข และ

ผูAรับแจAงเหตุ ระยะเวลาที่ใชAในการ แกAไข ฯลฯ พรAอมทั้งทำการระบุความรุนแรงของเหตุขัดขAอง 

2.2. รายงานแสดงระดับของ SLA ที่ระบุใน ภาคผนวก ก ของแตQละบริการ พรAอมระบุสาเหตุที่สQงผลใหAบริการไมQผQานระดับ

ของ SLA 

2.3. รายงานแสดงการคำนวณคQาหักจากบริการที่ไมQผQานระดับของ SLA 
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2.4. รายชื่อหนQวยงานทั้งหมดที่ใหAบริการในเดือนนั้น ๆ (อAางอิงชื่อหนQวยงานที่ผูAวQาจAางกำหนด) พรAอมขAอมูลสถานที่ตั้งของ

หนQวยงาน รายชื่อผูAติดตQอประสานงาน เบอร:โทรศัพท: หมายเลขวงจร พิกัดภูมิศาสตร: เปPนอยQางนAอย รวมถึงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส: (หากมี) 
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ภาคผนวก ค 

คุณสมบัติขั้นต่ำของอุปกรณ7 

 

1. ระบบ SD-WAN Orchestrator เปPนระบบที่ใชAสำหรับบริหารจัดการ (Management and Configuration) อุปกรณ:ที่

เกี่ยวขAองในระบบ DG-Link ทั้งหมด ผQานเทคโนโลย ีSDN (Software Defined Network) โดยรองรับการทำงานดังตQอไปนี้ 

1.1. หนAาที่การทำงานตามเทคโนโลยี SD-WAN 

1.1.1. สามารถสรAางชุดการตั ้งคQา (Template/Profile) ตQาง ๆ ของอุปกรณ:ที ่เกี ่ยวขAองในระบบ DG-Link ไดAจาก

สQวนกลางผQานระบบ SD-WAN Orchestrator เพื่อรองรับการเพิ่มอุปกรณ: SD-WAN Edge ในอนาคต 

1.1.2. รองรับคุณสมบัติการแบQงหนQวยงานของรัฐที่อยูQตQางสังกัดใหAทำงานทั้งแยกกันและติดตQอระหวQางกันไดA ในลักษณะ 

Multi-tenant 

1.1.3. รองรับการตรวจสอบสถานะของวงจรสื่อสาร Physical WAN links ตQางๆ แบบ Real-time ไดAจากสQวนกลางผQาน

ระบบ SD-WAN Orchestrator แบบในลักษณะตั้งแตQตAนทางจนถึงปลายทาง (Probe End-to-End) ผQานคQาตัว

แปรตQาง ๆ ดังนี้เปPนอยQางนAอย 

1.1.3.1. สถานการณ:ทำงานของวงจรฯวQาใชAงานไดAหรือขัดขAอง (Up หรือ Down) ของทราฟฟ�ค Upstream และ 

Downstream 

1.1.3.2. การใชAงานแบนด:วิธ (Bandwidth utilization) 

1.1.3.3. คQา Loss Latency Jitter เปPนตAน 

1.1.4. ตAองสามารถใชAงานรQวมกับฟmงค:ชั่นดังตQอไปนี้ของอุปกรณ: SD-WAN Edge ไดA 

1.1.4.1. การบริหารจัดการ Quality of Service บนอุปกรณ: SD-WAN Edge ทั้งหมด 

1.1.4.2. การสรAางและสQงผQาน Policy rules (Business policy, Firewall policy, Routing policy, Log policy) 

ไปยังอุปกรณ: SD-WAN Edge 

1.1.4.3. การบร ิหารจ ัดการ Network Management บนอุปกรณ: SD-WAN Edge และ SD-WAN Gateway 

ทั้งหมด 

1.2. สามารถบริหารจัดการผQาน Graphic User Interface (GUI) หรือ Web based 

1.3. สามารถเชื่อมตQอกับระบบที่ใชAเก็บ Log ของ สพร. ไดA 
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1.4. มี Dashboard ที่แสดงภาพรวมการดำเนินการของระบบโดยรวม 

1.5. สามารถแสดงรายงานขAอมูลอุปกรณ: SD-WAN Edge ที่มีขAอมูลดังตQอไปนี ้

1.5.1. การร ับ-ส Qงทราฟฟ�คส ูงส ุดระหวQางผ ู A ใช Aงานที ่อย ู Qต Aนทางและระบบปลายทาง (Top Sources และ Top 

Destinations ตามลำดับ) 

1.5.2. ประเภทของแอพลิเคชั่นที่มีการใชAงานบนวงจร Physical WAN links ไดA 

1.5.3. รายงานสรุปการใชAงานของหนQวยงานที่มีการใชAบริการ (Enterprise report) ที่สามารถกำหนดคQาใหAสรAางรายงาน

ไดAแบบตั้งเวลา อาทิ รายสัปดาห:, รายเดือน เปPนตAน 

1.5.4. สามารถสรAางรายงานไดAทั้งในรูปแบบไฟล: CSV และ PDF 

1.6. สามารถตั้งคQาการแจAงเตือน (Alert) ในกรณีที่อุปกรณ: SD-WAN Edge หรือ Physical WAN link ไมQสามารถใชAงานไดA 

ดAวย Email หรือ SMS ไดAเปPนอยQางนAอย 

1.7. สามารถสรAางผู AใชAงานที่ทำหนAาที่ Administrator ไดAไมQนAอยกวQา 15 คน และกำหนดสิทธิผู AใชAงานในระบบจัดการ

สQวนกลางไดAอยQางนAอย 3 ระดับ 

1.8. สามารถรองรับการบริหารจัดการอุปกรณ: SD-WAN Edge ไดAอยQางนAอย 5,000 เครื่อง 

1.9. ระบบจะตAองทำการติดตั้งบน Servers ของ สพร. ที่ศูนย:ขAอมูล กรุงเทพ และ ที่ศูนย:ขAอมูล นนทบุร ี

 

2. ระบบ SD-WAN Gateway เปPนระบบที่ใชAสำหรับเชื่อมตQอระหวQางอุปกรณ: SD-WAN Edge ที่อยูQขAามสังกัด (Tenant) และ

เชื่อมตQอกับระบบเครือขQายภายนอกระบบ SD-WAN โดยรองรับการทำงานดังตQอไปนี้ 

2.1. หนAาที่การทำงานตามเทคโนโลยี SD-WAN 

2.1.1. รองรับคุณสมบัติการแบQงหนQวยงานของรัฐที่อยูQตQางสังกัดใหAทำงานทั้งแยกกันและติดตQอระหวQางกันไดA ในลักษณะ 

Multi-tenant 

2.1.2. รองรับการสรAางสังกัดหนQวยงาน (Tenant) ไดAไมQนAอยกวQา 50 Tenants 

2.1.3. รองรับการใชAงาน FEC (Forward Error Correction) และ Auto Duplicate Packets ใหAกับ Application ที่

สำคัญ ในกรณีที่ WAN link มีปmญหาหรือมีคุณภาพต่ำ อาทิ packet loss มีคQาสูง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการรับสQง

ขAอมูลใหAดีขึ้นไดA 
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2.1.4. รองรับการทำงาน BFD (Bidirectional Forwarding Detection) 

2.1.5. รองรับการติดตั้งอุปกรณ: SD-WAN Edge ใหAกับหนQวยงานทั้งในรูปแบบ Hub-Spoke และ Site-to-Site 

2.1.6. รองรับการสรAาง VPN Tunnel แบบอัตโนมัติระหวQางอุปกรณ: SD-WAN Edge และ SD-WAN Gateway ไดAไมQ

นAอยกวQา 6,000 Tunnels 

2.1.7. รองรับการเชื่อมตQอกับระบบ GIN ที่ สพร. ใหAบริการในปmจจุบันไดA ที่เปPนระบบเครือขQายภายนอกระบบ SD-WAN 

ไดA 

2.1.8. รองรับการใชAงาน Policy rule รQวมกับอุปกรณ: SD-WAN Edge ตามที่ไดAมีการบริหารจัดการผQานทาง SD-WAN 

Orchestrator 

2.2. คุณสมบัติการบริหารจัดการการเลือกเสAนทาง (Routing) 

2.2.1. รองรับ Routing table อยQางนAอย 500,000 routes 

2.2.2. รองรับการใชAงาน Static Route ไดA 

2.2.3. รองรับการใชAงาน Dynamic routing อยQางนAอยคือ BGP routing protocol เพื่อเชื่อมตQอระบบเดิมไดA 

2.3. คุณสมบัติการบริหารจัดการเครือขQาย (Network Management) จาก SD-WAN Orchestrator 

2.3.1. รองรับการ Access อุปกรณ:ผQาน GUI ไดA 

2.3.2. รองรับการถูกบริหารจัดการไดAจาก SD-WAN Orchestrator สQวนกลาง ผQาน GUI หรือ Web service 

2.4. รองรับการรับสQงขAอมูลผQาน SD-WAN Gateway ไดAไมQต่ำกวQา 7 Gbps ตQอระบบ 

2.5. ระบบจะตAองทำการติดตั้งบน Servers ของ สพร. ที่ศูนย:ขAอมูล กรุงเทพ และ ที่ศูนย:ขAอมูล นนทบุร ี

 

3. อุปกรณ7 SD-WAN Edge สำหรับหนuวยงานที่ใชBบริการ 

3.1. หนAาที่การทำงานตามเทคโนโลยี SD-WAN 

3.1.1. รองรับการใชAงาน FEC (Forward Error Correction) และ Auto Duplicate Packets ใหAกับ Application ที่

สำคัญ ในกรณีที่ WAN link มีปmญหาหรือมีคุณภาพต่ำ อาทิ packet loss มีคQาสูง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการรับสQง

ขAอมูลใหAดีขึ้นไดA 

3.1.2. รองรับการทำงาน BFD (Bidirectional Forwarding Detection) 
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3.1.3. รองรับการติดตั้งอุปกรณ: SD-WAN Edge ใหAกับหนQวยงานทั้งในรูปแบบ Hub-Spoke และ Site-to-Site 

3.1.4. รองรับการสรAาง VPN Tunnel แบบอัตโนมัติระหวQางอุปกรณ: SD-WAN Edge ดAวยกัน และ SD-WAN Gateway 

3.1.5. รองรับการใชAงาน Policy rule ตามที่ไดAมีการบริหารจัดการผQานทาง SD-WAN Orchestrator 

3.1.6. รองรับการคุณสมบัติ ZTP (Zero Touch Provisioning) ในการนำไปติดตั้งยังพื้นที่หนQวยงานที่ใชAบริการ 

3.1.7. รองรับการสรAาง Segmentation ไมQต่ำกวQา 50 Segmentations และสามารถใชAงานรQวมกับ VRF ที่ถูกสรAางบน

ระบบ MPLS VPN ไดA 

3.1.8. มีฐานขAอมูลของ Well-known Application Profiles ไมQต่ำกวQา 3000 Applications เพื ่อใชAในการกำหนด 

Policy rules ตQาง ๆ ไดAผQานทางการสรAาง Customized application profiles ไดA 

3.1.9. รองรับการเชื่อมตQอ Physical WAN Links ไดAทั้ง FTTX , Leased line และ LTE โดยตAองรวมกันไดAไมQนAอยกวQา 

4 Physical WAN Links 

3.1.10. รองรับสามารถใชAงาน Physical WAN links ไดAพรAอมกันทั้งในลักษณะการทำงานแบบ Active-Active และ 

Active-Backup 

3.1.11. รองรับการเขAารหัสบน VPN (IKE/IPsec) โดยใชAเทคโนโลยีไมQนAอยกวQา AES-256 

3.1.12. รองรับการใชAงาน Stateful (Virtual) Firewall บน Application Layer ไดA ผQานการกำหนดการตั้งคQาจาก 

SD-WAN Orchestrator 

3.1.13. รองรับการโยกยAายทราฟฟ�คโดยอัตโนมัติ (Dynamic Traffic Steering) ในกรณีที ่ Physical WAN link มี

ปmญหาหรือมีคุณภาพต่ำจนไมQเปPนไปตาม Business policy rule  ที่ไดAกำหนดไวA จาก Physical WAN link หนึ่ง

ไปยังอีก Link ไดA 

3.1.14. รองรับการทำงาน HA (High Availability) สำหรับอุปกรณ: SD-WAN Edge 2 ชุด โดยที่วงจร Physical WAN 

link ตAองเชื่อมตQอตรงเขAายังอุปกรณ: SD-WAN Edge เทQานั้น 

3.2. คุณสมบัติการกำหนด QoS (Quality of Service) จาก SD-WAN Orchestrator 

3.2.1. รองรับการจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) แบQงตาม QoS ไดAอยQางนAอย 9 ระดับ 

3.2.2. รองรับการกำหนดแบนด:วิธของทราฟฟ�คของแตQละ Application ที่รับสQงผQานอุปกรณ: SD-WAN Edge ไดA 
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3.2.3. รองรับการกำหนด Policy rules ที่เกี ่ยวขAองกับ QoS ของ Well-known Application Profiles ผQานทางการ

สรAาง Customized application profiles ไดA 

3.3. คุณสมบัติการบริหารจัดการการเลือกเสAนทาง (Routing) 

3.3.1. รองรับการใชAงาน Static Route ไดA 

3.3.2. รองรับการใชAงาน Dynamic routing อยQางนAอยคือ OSPF และ BGP routing protocol 

3.4. คุณสมบัติการบริหารจัดการเครือขQาย (Network Management) จาก SD-WAN Orchestrator 

3.4.1. รองรับการ Access อุปกรณ:ผQาน GUI ไดA 

3.4.2. รองรับการถูกบริหารจัดการไดAจาก SD-WAN Orchestrator สQวนกลาง ผQาน GUI หรือ Web service 

3.4.3. รองรับการใชAงาน Netflow และการบริหารจัดการอุปกรณ:ผQานทาง SNMP v2c ไดAเปPนอยQางนAอย 

3.4.4. รองรับการใชAงาน Remote Troubleshooting เบื้องตAน ไดAจาก SD-WAN Orchestrator อาทิ Ping DNS Test 

Traceroute Packet capture เปPนตAน 

3.5. คุณสมบัติอื่น ๆ 

3.5.1. รองรับการสรAาง DHCP Server ไดA โดยสามารถแสดงรายละเอียดของอุปกรณ:ที่เขAามาเชื่อมตQอใชAงานไดA อยQาง

นAอยคือ IP Address และ MAC Address 

3.5.2. รองรับการใชAงาน Trunk port ไดAบนทุก LAN Port 

3.5.3. รองรับการใชAงาน Port forwarding ไดAบนทุก LAN Port 

3.5.4. รองรับการใชAงาน NAT ไดA แบบ 1:1 ไดA 

3.5.5. รองรับการใชAงาน Multicast protocol ไดA 

3.6. รองรับ Throughput ไดAสูงสุด 1.5 Gbps และสามารถใชAงานการรับสQงทราฟฟ�คไดAจริงไมQต่ำกวQา 200 Mbps 

3.7. รองรับ Gigabit Ethernet ไมQนAอยกวQา 6 พอร:ต และรองรับ 10Gbps SFP+ ไมQนAอยกวQา 2 พอร:ต 

3.8. รองรับการสรAาง VPN tunnels ไดAอยQางนAอย 100 Tunnels 

3.9. รองรับการเชื่อมตQอ LTE ผQาน USB Port ไดAไมQนAอยกวQา 2 Port 

3.10. อุปกรณ: SD-WAN Edge ที่ถูกติดตั้งที่พื้นที่ของหนQวยงานที่ใชAบริการตAองไมQสามารถดำเนินการตั้งคQา Configuration 

ผQานทาง Port ใด ๆ บนอุปกรณ:ไดA 
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3.11. รองร ับการทำงานของ VNF (Virtual Network Function) อาท ิ  Virtual Router Virtual Switch และ Virtual 

Firewall บนอุปกรณ:ที่มาพรAอมกับระบบ Hypervisor บนตัวอุปกรณ: 

 

4. Rack 

4.1. เปPนตูAสำหรับใสQอุปกรณ:เครือขQาย ชนิด Closed Rack ที่สามารถติดตั้งไดAทั้งแบบบนพื้นและแบบบน Raised Floor โดย

มีความกวAางมาตรฐานขนาด 19 นิ้ว มีความสูงไมQนAอยกวQา 6U 

4.2. มีการตQอเชื่อมสาย Ground ระหวQางบานประตู ฝาขAางและตัวโครงตูAเพื่อป�องกันไฟฟ�ารั่ว 

 

5. อุปกรณ7 Access Router 

5.1. มีพอร:ตสำหรับขา LAN แบบ Ethernet 10/100/1000 หรือดีกวQา อยQางนAอย 1 พอร:ต และมีพอร:ตสำหรับขา WAN 

เพื่อเชื่อมตQอกับเครือขQายของผูAรับจAาง อยQางนAอย 1 พอร:ต 

5.2. สามารถการรับสQงขAอมูลเครือขQายที่มีขนาด Packet 1500 byte ไดAที่ความเร็วอยQางนAอย 200 Mbps 

5.3. สามารถทำ Virtual Gateway โดยใช A  Protocol HSRP (Hot Standby Router Protocol) หร ือ  VRRP (Virtual 

Router Redundancy Protocol) ไดA 

5.4. สามารถจัดการ Configure อุปกรณ:ผQานทาง Command Line Interface (telnet, SSH) และ GUI (HTTP, HTTPS) 

5.5. สามารถใชAงาน Routing แบบ Static, Dynamic Routing แบบ OSPF และ BGP 

5.6. สามารถทำ IPsec VPN โดยการเขAารหัสแบบ DES, 3DES (168bit), AES ไดA 

5.7. มีความสามารถในการทำ Traffic management/QoS แบบ Guaranteed bandwidth และ priority 

5.8. อุปกรณ:ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรมดAานตQาง ๆ รวมถึงดAานไฟฟ�า โทรคมนาคม ความปลอดภัยและการ

กำจัดคลื่นรบกวน (RFI) ดAวย 

5.9. อุปกรณ:ตAองใชAงานกับไฟฟ�า 220V AC 50Hz ตามมาตรฐานของไทยไดAโดยไมQตAองใชAอุปกรณ:แปลงระบบไฟฟ�า 

 

6. อุปกรณ7 Router Modem4G 

6.1. มีความสามารถในการสQงผQาน LTE Downlink ไดAไมQนAอยกวQา 100Mbps และ Uplink ไมQนAอยกวQา 50 Mbps 

6.2. รองรับ Frequency Support ไดAอยQางนAอยดังนี้ 
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6.2.1. LTE Bands รองรับไดAอยQางนAอย 800/850/900/1800/2100/2600 MHz 

6.3. มีพอร:ต WAN แบบ Gigabit Ethernet RJ-45 จำนวนไมQนAอยกวQา 1 พอร:ต 

6.4. มีพอร:ต Ethernet Switch แบบ Gigabit Ethernet RJ-45 จำนวนไมQนAอยกวQา 4 พอร:ต 

6.5. มี Antennas 4G LTE อยQางนAอย 2 Antennas 

6.6. รองรับมาตรฐาน IEEE802.11 ac/n/g/b/a, IEEE802.3u และ IEEE802.3i 

 

7. อุปกรณ7 Switch เลเยอร7 2 (L2 Switch) 

7.1. มีพอร:ตแบบ Ethernet 10/100/1000 หรือดีกวQา อยQางนAอย 16 Ports 

7.2. สามารถ Manage Trunk, VLAN ไดA 

7.3. สามารถทำงานแบบทั้งชนิด Full Duplex และ Haft Duplex ไดA 

7.4. อุปกรณ:ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรมดAานตQาง ๆ รวมถึงดAานไฟฟ�า โทรคมนาคม ความปลอดภัยและการ

กำจัดคลื่นรบกวน (RFI) ดAวย 

7.5. อุปกรณ:ตAองใชAงานกับไฟฟ�า 220V AC 50Hz ตามมาตรฐานของไทยไดAโดยไมQตAองใชAอุปกรณ:แปลงระบบไฟฟ�า 

 

8. อุปกรณ7สำรองไฟฟ�า UPS (Uninterruptible Power Supply) 

8.1. เปPนอุปกรณ: UPS ขนาดไมQต่ำกวQา 1000VA 

8.2. สามารถจQายกำลังไฟฟ�าสำรองไดAไมQต่ำกวQา 10 นาที ที่ Full load 

8.3. อุปกรณ:ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ:อุตสาหกรรมดAานตQาง ๆ รวมถึงดAานไฟฟ�า โทรคมนาคม ความปลอดภัยและการ

กำจัดคลื่นรบกวน (RFI) ดAวย 

8.4. อุปกรณ:ตAองใชAงานกับไฟฟ�า 220V AC 50Hz ตามมาตรฐานของไทยไดAโดยไมQตAองใชAอุปกรณ:แปลงระบบไฟฟ�า 
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ภาคผนวก ง 

ขBอมูลสรุปผูBใชBบริการและรายละเอียดผูBใชBบริการ 

 
 สรุปจำนวนวงจรและอุปกรณ:ของหนQวยงานใชAป¯งบ 2564 โดยหากในระหวQางสัญญามีการเปลี่ยนแปลงผูAวQาจAางจะทำการ

แจAงใหAผูAรับจAางทราบ 

 

รายละเอียด จำนวน (หนuวย) 

ระบบ SD-WAN 100M - 

ระบบ SD-WAN 100M แบบ HA - 

ระบบ SD-WAN 200M 139 

ระบบ SD-WAN 200M แบบ HA 11 

FTTX Provider A 150 

FTTX Provider B 150 

Mobile 4G&5G 150 

Router - 

Layer 2 Switch Type B 161 

Rack - 

UPS - 

 
 หมายเหตุ  วงจร FTTX Provider A และ Provider B ที่ติดตั้งที่ผูAใชAงาน จะตAองเปPนวงจรที่มาจากตQางโครงขQายกัน โดย

มีเสAนทางไมQซ้ำกันตลอดทาง 
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รายชื่อหนuวยงานที่จะใหBบริการในป� 2564 

 
ลำดับ หน)วยงาน จังหวัด การเชื่อมต)อ 

1 ศาลากลางจังหวัดกระบี ่ กระบี ่ รูปแบบที่ 1 

  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุร ี กาญจนบุร ี รูปแบบที่ 1 

3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ> กาฬสินธุ> รูปแบบที่ 1 

4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร รูปแบบที่ 1 

5 ศาลากลางจังหวัดขอนแกGน ขอนแกGน รูปแบบที่ 1 

6 ศาลากลางจังหวัดจันทบุร ี จันทบุร ี รูปแบบที่ 1 

7 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา รูปแบบที่ 1 

8 ศาลากลางจังหวัดชลบุร ี ชลบุร ี รูปแบบที่ 1 

9 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชัยนาท รูปแบบที่ 1 

10 ศาลากลางจังหวัดชัยภูม ิ ชัยภูม ิ รูปแบบที่ 1 

11 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชุมพร รูปแบบที่ 1 

12 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมG เชียงใหมG รูปแบบที่ 1 

13 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เชียงราย รูปแบบที่ 1 

14 ศาลากลางจังหวัดตรัง ตรัง รูปแบบที่ 1 

15 ศาลากลางจังหวัดตราด ตราด รูปแบบที่ 1 

16 ศาลากลางจังหวัดตาก ตาก รูปแบบที่ 1 

17 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นครนายก รูปแบบที่ 1 

18 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นครปฐม รูปแบบที่ 1 

19 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นครพนม รูปแบบที่ 1 

20 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา รูปแบบที่ 1 

21 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รูปแบบที่ 1 

22 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค> นครสวรรค> รูปแบบที่ 1 

23 ศาลากลางจังหวัดนนทบุร ี นนทบุร ี รูปแบบที่ 1 

24 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

25 ศาลากลางจังหวัดนGาน นGาน รูปแบบที่ 1 

26 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย> บุรีรัมย> รูปแบบที่ 1 

27 ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน ี ปทุมธาน ี รูปแบบที่ 1 

28 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ> ประจวบคีรีขันธ> รูปแบบที่ 1 
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ลำดับ หน)วยงาน จังหวัด การเชื่อมต)อ 

29 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี รูปแบบที่ 1 

30 ศาลากลางจังหวัดปVตตาน ี ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

31 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา รูปแบบที่ 1 

32 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พะเยา รูปแบบที่ 1 

33 ศาลากลางจังหวัดพังงา พังงา รูปแบบที่ 1 

34 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง พัทลุง รูปแบบที่ 1 

35 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร พิจิตร รูปแบบที่ 1 

36 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก รูปแบบที่ 1 

37 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุร ี เพชรบุร ี รูปแบบที่ 1 

38 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ> เพชรบูรณ> รูปแบบที่ 1 

39 ศาลากลางจังหวัดแพรG แพรG รูปแบบที่ 1 

40 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต รูปแบบที่ 1 

41 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม รูปแบบที่ 1 

42 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร รูปแบบที่ 1 

43 ศาลากลางจังหวัดแมGฮGองสอน แมGฮGองสอน รูปแบบที่ 1 

44 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ยโสธร รูปแบบที่ 1 

45 ศาลากลางจังหวัดยะลา ยะลา รูปแบบที่ 1 

46 ศาลากลางจังหวัดร\อยเอ็ด ร\อยเอ็ด รูปแบบที่ 1 

47 ศาลากลางจังหวัดระนอง ระนอง รูปแบบที่ 1 

48 ศาลากลางจังหวัดระยอง ระยอง รูปแบบที่ 1 

49 ศาลากลางจังหวัดราชบุร ี ราชบุร ี รูปแบบที่ 1 

50 ศาลากลางจังหวัดลพบุร ี ลพบุร ี รูปแบบที่ 1 

51 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ลำปาง รูปแบบที่ 1 

52 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ลำพูน รูปแบบที่ 1 

53 ศาลากลางจังหวัดเลย เลย รูปแบบที่ 1 

54 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ รูปแบบที่ 1 

55 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร สกลนคร รูปแบบที่ 1 

56 ศาลากลางจังหวัดสงขลา สงขลา รูปแบบที่ 1 

57 ศาลากลางจังหวัดสตูล สตูล รูปแบบที่ 1 

58 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ รูปแบบที่ 1 
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59 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม รูปแบบที่ 1 

60 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร รูปแบบที่ 1 

61 ศาลากลางจังหวัดสระแก\ว สระแก\ว รูปแบบที่ 1 

62 ศาลากลางจังหวัดสระบุร ี สระบุร ี รูปแบบที่ 1 

63 ศาลากลางจังหวัดสิงห>บุร ี สิงห>บุร ี รูปแบบที่ 1 

64 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย รูปแบบที่ 1 

65 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี รูปแบบที่ 1 

66 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร>ธาน ี สุราษฎร>ธาน ี รูปแบบที่ 1 

67 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร> สุรินทร> รูปแบบที่ 1 

68 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย หนองคาย รูปแบบที่ 1 

69 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภ ู หนองบัวลำภ ู รูปแบบที่ 1 

70 ศาลากลางจังหวัดอGางทอง อGางทอง รูปแบบที่ 1 

71 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ รูปแบบที่ 1 

72 ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน ี อุดรธาน ี รูปแบบที่ 1 

73 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ> อุตรดิตถ> รูปแบบที่ 1 

74 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธาน ี อุทัยธาน ี รูปแบบที่ 1 

75 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี รูปแบบที่ 1 

76 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ รูปแบบที่ 1 

77 ที่วGาการอำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

78 ที่วGาการอำเภอเจาะไอร\อง นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

79 ที่วGาการอำเภอแว\ง นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

80 ที่วGาการอำเภอจะแนะ นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

81 ที่วGาการอำเภอตากใบ นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

82 ที่วGาการอำเภอบาเจาะ นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

83 ที่วGาการอำเภอยี่งอ นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

84 ที่วGาการอำเภอระแงะ นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

85 ที่วGาการอำเภอรือเสาะ นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

86 ที่วGาการอำเภอศรีสาคร นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

87 ที่วGาการอำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

88 ที่วGาการอำเภอสุไหงปาด ี นราธิวาส รูปแบบที่ 1 
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89 ที่วGาการอำเภอสุคิริน นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

90 หนGวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินทหารเรือ นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

91 หนGวยเฉพาะกิจนราธิวาส นราธิวาส รูปแบบที่ 1 

92 ที่วGาการอำเภอเมืองยะลา ยะลา รูปแบบที่ 1 

93 ที่วGาการอำเภอเบตง ยะลา รูปแบบที่ 1 

94 ที่วGาการอำเภอกรงปcนัง ยะลา รูปแบบที่ 1 

95 ที่วGาการอำเภอกาบัง ยะลา รูปแบบที่ 1 

96 ที่วGาการอำเภอธารโต ยะลา รูปแบบที่ 1 

97 ที่วGาการอำเภอบันนังสตา ยะลา รูปแบบที่ 1 

98 ที่วGาการอำเภอยะหา ยะลา รูปแบบที่ 1 

99 ที่วGาการอำเภอรามัน ยะลา รูปแบบที่ 1 

100 หนGวยเฉพาะกิจยะลา ยะลา รูปแบบที่ 1 

101 ศูนย>ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแหGงชาติสGวนหน\า ยะลา รูปแบบที่ 2 

102 ที่วGาการอำเภอเมืองปVตตาน ี ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

103 ที่วGาการอำเภอแมGลาน ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

104 ที่วGาการอำเภอโคกโพธิ ์ ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

105 ที่วGาการอำเภอไม\แกGน ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

106 ที่วGาการอำเภอกะพ\อ ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

107 ที่วGาการอำเภอทุGงยางแดง ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

108 ที่วGาการอำเภอปะนาเระ ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

109 ที่วGาการอำเภอมายอ ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

110 ที่วGาการอำเภอยะรัง ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

111 ที่วGาการอำเภอยะหริ่ง ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

112 ที่วGาการอำเภอสายบุร ี ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

113 ที่วGาการอำเภอหนองจิก ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

114 กอ.รมน.ภาค 4 สGวนหน\า ปVตตาน ี รูปแบบที่ 2 

115 หนGวยเฝhาตรวจ คGาย พล.ร.15 ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

116 หนGวยเฉพาะกิจปVตตาน ี ปVตตาน ี รูปแบบที่ 1 

117 ที่วGาการอำเภอเมืองสงขลา สงขลา รูปแบบที่ 1 

118 ที่วGาการอำเภอหาดใหญG สงขลา รูปแบบที่ 1 
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119 ที่วGาการอำเภอสะบ\าย\อย สงขลา รูปแบบที่ 1 

120 ที่วGาการอำเภอนาทว ี สงขลา รูปแบบที่ 1 

121 ที่วGาการอำเภอจะนะ สงขลา รูปแบบที่ 1 

122 ที่วGาการอำเภอเทพา สงขลา รูปแบบที่ 1 

123 ที่วGาการอำเภอสะเดา สงขลา รูปแบบที่ 1 

124 ที่วGาการอำเภอนาหมGอม สงขลา รูปแบบที่ 1 

125 ที่วGาการอำเภอสทิงพระ สงขลา รูปแบบที่ 1 

126 หนGวยเฉพาะกิจสงขลา สงขลา รูปแบบที่ 1 

127 กองทัพบก กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 2 

128 ศูนย>ปฏิบัติการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 2 

129 ศูนย>ข\อมูลระบบ GFMIS (ศูนย>พิบูลย>สงคราม) กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 2 

130 ศูนย>ข\อมูลระบบ GFMIS (ศูนย>บางบัวทอง) นนทบุร ี รูปแบบที่ 2 

131 ศูนย>บริการโลหิตแหGงชาต ิ กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 2 

132 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 2 ลพบุร ี รูปแบบที่ 1 

133 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 3 ชลบุร ี รูปแบบที่ 1 

134 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 4 ราชบุร ี รูปแบบที่ 1 

135 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 5 นครราชสีมา รูปแบบที่ 1 

136 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 6 ขอนแกGน รูปแบบที่ 1 

137 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 7 อุบลราชธาน ี รูปแบบที่ 1 

138 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 8 นครสวรรค> รูปแบบที่ 1 

139 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 9 พิษณุโลก รูปแบบที่ 1 

140 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 10 เชียงใหมG รูปแบบที่ 1 

141 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช รูปแบบที่ 1 

142 ภาคบริการโลหิตแหGงชาติที่ 12 แหGงที่ 2 สงขลา รูปแบบที่ 1 

143 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 2 

144 สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง อาคารทำเนียบองคมนตร ี กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 2 

145 สำนักราชเลขาธิการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ> กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 1 

146 สำนักราชเลขาธิการ กองจดหมายเหต ุสารสนเทศและห\องสมุดหลวง ศาลายา นครปฐม รูปแบบที่ 2 

147 สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 2 

148 สำนักราชเลขาธิการ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 1 
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149 สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร รูปแบบที่ 1 

150 สำนักพระราชวัง อาคารเก็บผลิตภัณฑ>ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

พระนครศรีอยุธยา รูปแบบที่ 1 

 


