
 
 

 ข้อก ำหนดและรำยละเอียดกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) 
 
               ส ำนักงำนประกันสังคมได้จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและบริหำรศูนย์
คอมพิวเตอร์ ตำมสัญญำเลขที่ จ 1๒๖/256๔ เมื่อวันที่ 2๙ ธันวำคม 256๔ และสัญญำแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำ
เลขที่  จ 1๒๖.1/256๔ เมื่อวันที่  ๗ ตุลำคม 256๕ สิ้นสุดสัญญำในวันที่  31 ธันวำคม 256๕  
ระบบคอมพิวเตอร์ติดตั้ ง  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หล ักและศ ูนย ์คอมพ ิว เตอร ์ส ำ รอง  ประกอบด ้วย  
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ระบบจัดเก็บข้อมูล (Server and Storage Subsystem) ระบบเครือข่ำย (Network) 
ซอฟต์แวร์จัดกำรอุปกรณ์เครือข่ำยซอฟต์แวร์และเครื่องมือ (Software and Tools) และบุคลำกรปฏิบัติงำน
ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม 
               ส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และบริหำร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือควำมต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำรระบบสำรสนเทศ ระยะเวลำ 12 เดือน (มกรำคม – ธันวำคม ๒๕๖๖) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ค ำจ ำกัดควำม 

๑.1  ส ำนักงำนประกันสังคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ส ำนักงำน” หรือ “ผู้ว่ำจ้ำง”  
๑.2  ศูนย์คอมพิวเตอร์ หมำยถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรองของส ำนักงำน

ประกันสังคม 
๑.3  ระบบคอมพิวเตอร์ หมำยถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ำย อุปกรณ์

ต่อพ่วงที่เป็นฮำร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ตำมตำรำงภำคผนวก 1 - 3  
๑.4  กำรบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ หมำยถึง กำรจัดบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติงำนซึ่งมีขั้นตอนกำรปฏิบัติที่เป็น

มำตรฐำนของกำรบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ทั่วไป  
๑.5  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมำยถึง ค ำสั่ง ชุดค ำสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่น ำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ท ำงำน หรือเพ่ือให้ได้รับผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเป็นภำษำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในลักษณะใด  

๑.6  กำรบ ำรุงรักษำ หมำยถึง กำรดูแล กำรตรวจสอบ รวมถึงกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ โดยแบ่งออกเป็น  
๑.6.1  กำรบ ำรุงรักษำแบบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นกำรบ ำรุงรักษำระบบ 

คอมพิวเตอร์ ตำมก ำหนดระยะเวลำเพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรช ำรุดเสียหำย 
๑.6.2 กำรบ ำรุงรักษำแบบเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) เป็นกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซม

แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจำกกำรช ำรุดหรือเสื่อมสภำพของอุปกรณ์ หรือกำรท ำงำน
ผิดปกติของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 

 
 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคล… 
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๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล หรือกิจกำรค้ำร่วม (Consortium) หรือกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture)  
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.7.1 กรณีนิติบุคคล คือ บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญนิติบุคคลจ ำกัด โดยมีหลักฐำนกำรจดทะเบียนจัดตั้งตำมกฎหมำยในประเทศไทย และประกอบธุรกิจ
ขำยหรือให้เช่ำคอมพิวเตอร์ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับจนถึงวันที่ประกวดรำคำจ้ำง 

2.7.2 กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยกิจกำรร่วม
ค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำร
ประกวดรำคำ ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำน กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนของผู้ที่เข้ำร่วมค้ำมำ
ใช้แสดงเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้  

 2.7.3 กรณีกิจกำรค้ำร่วม (Consortium) หรือกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) ที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำย จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มี ข้อตกลง
ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
กำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำในวันยื่นเสนอรำคำ กิจกำรร่วมค้ำนั้น
สำมำรถใช้ผลงำนของผู้ร่วมค้ำหลักรำยเดียว เป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้ 

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน
ประกันสังคมณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำร อันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง 

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้สำมำรถเสนอรำคำในโครงกำรฯ นี้โดยตรงจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์  
      หรือบริษัทสำขำเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และต้องแสดงหนังสือรับรองว่ำผู้ยื่นข้อเสนอได้รับกำร
      สนับสนุนด้ำนเทคนิคส ำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ล ำดับที่ 1 – ล ำดับที่ 2๖ ตำมภำคผนวก 1 และ    
      ตำมภำคผนวก 2 ส ำหรับซอฟต์แวร์ ล ำดับที่ 1 – ล ำดับที่ ๔ ตำมภำคผนวก 3 โดยแนบเอกสำรใน      
      วันยื่นเสนอรำคำ 
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือรวมกัน ดังนี้ 

 2.๑๒.1 ด้ำนกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในศูนย์คอมพิวเตอร์  
 2.๑๒.2 ด้ำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Computer Server) 
 2.๑๒.3 ด้ำนอุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External SAN Storage) 
  

 
 
 

2.๑๒.4 ด้ำนอุปกรณ.์.. 
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2.๑๒.4 ด้ำนอุปกรณ์เครือข่ำยสื่อสำร (Network Device) และระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย (Security Device)  
โดยเป็นผลงำนตำมสัญญำที่มีมูลค่ำรวมไม่น้อยกว่ำ 30,000,000 บำท (สำมสิบล้ำนบำทถ้วน)  
หำกเป็นผลงำนที่น ำมำรวมกันต้องไม่เกิน 1 สัญญำต่อด้ำน ซึ่งต้องเป็นผลงำนที่มีกำรส่งมอบงำน 
และตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือ
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือบริษัทเอกชน หรือธนำคำร หรือองค์กรขนำดใหญ่ย้อนหลังไม่เกิน  
5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ โดยแนบหนังสือรับรองผลงำน และส ำเนำสัญญำหรือ
ส ำเนำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง มำพร้อมกับเอกสำรกำรประกวดรำคำ  

3. ข้อก ำหนดทั่วไป 
3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท ำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดข้อก ำหนดกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์  

และบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่เสนอเป็นรำยข้อทุกข้อ โดยใช้ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเปรียบเทียบตำม
ตำรำงที่ 1 ในกรณีที่ต้องมีกำรอ้ำงอิงข้อควำมอ่ืนในเอกสำรที่เสนอมำ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้
ชัดเจน พร้อมทั้งให้ หมำยเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบำยสี พร้อมเขียนข้อก ำกับให้ตรงกัน เพ่ือให้ง่ำย
ต่อกำรตรวจสอบกับเอกสำรเปรียบเทียบ ทั้ งนี้ส ำนักงำนประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจำรณำ 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขดังกล่ำว โดยแนบเอกสำรในวันยื่นเสนอรำคำ 

 

อ้ำงถึงข้อ ข้อก ำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องกำร ข้อก ำหนด/อุปกรณ์ที่น ำเสนอ เอกสำรอ้ำงอิง 

    

ตำรำงท่ี 1  ตำรำงเปรียบเทียบข้อก ำหนด 

3.2 กำรบอกเลิกสัญญำ ในกรณีที่ส ำนักงำนประกันสังคมเห็นสมควรหรือเพ่ือเป็นประโยชน์ของทำง
รำชกำร ส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ตลอดเวลำ โดยจะต้องแจ้งเป็นหนังสือบอก
กล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 (สำมสิบ) วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำก
ส ำนักงำนประกันสังคม  

๓.๓ หลังจำกสิ้นสุดสัญญำ หำกส ำนักงำนประกันสังคมยังไม่ได้คู่สัญญำใหม่ ส ำนักงำนประกันสังคมขอ
สงวนสิทธิ์ให้ผู้รับจ้ำงให้บริกำรจ้ำงบ ำรุงรักษำไม่เกินอัตรำเดิมในสัญญำ  

4. เงื่อนไขรำยละเอียดกำรจ้ำง 
4.1 ข้อก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ 

4.1.1 กรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เกิดขึ้นในกำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ให้ถือเป็นภำระของผู้
รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น 

4.1.2 กรณีที่ส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมประสงค์จะเคลื่อนย้ำยระบบคอมพิวเตอร์ให้ถือเป็น
ภำระรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ทั้งนี้ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวให้ถือเป็นภำระของผู้รับจ้ำง 

4.1.3 กำรด ำเนินกำรใด ๆ ไม่ว่ำจะเป็นส่วนของ ฮำร์ดแวร์ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ 
(Software) ที่ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ดูแล กรณมีีปัญหำเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำร
ขออนุญำตหรือท ำข้อตกลงหรือท ำสัญญำหรือท ำกำรอย่ำงอ่ืนอย่ำงใดกับเจ้ำของลิขสิทธิ์ 
เพ่ือให้สำมำรถใช้สิทธินั้น ๆ ได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ให้ถือเป็นภำระของผู้รับจ้ำง  

 
 

4.1.4 ส ำนักงำน… 
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4.1.4 ส ำนักงำนประกันสังคมสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกจ้ำงผู้รับจ้ำงในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำหรือข้อตกลงหรือกระท ำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อระบบงำนของส ำนักงำน
ประกันสังคม ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรับพิจำรณำแล้วว่ำเกิดควำมเสียหำยจริง ทั้งนี้ผู้รับจ้ำง
จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดอันจะเกิดจำกกำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

4.1.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีระบบสำรสนเทศ ในกำรบันทึกรับแจ้ง ติดตำม และออกรำยงำน กำร
บ ำรุงรักษำทั้งนี้ส ำนักงำนประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้ำท ำกำรตรวจสอบระบบ
สำรสนเทศดังกล่ำว โดยมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้ 
1) รำยงำนกำรตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ ส ำหรับกรณีท ำ Preventive Maintenance (PM)  

โดยมีรำยละเอียดตำมที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด เช่น ชนิดอุปกรณ์ หมำยเลข
อุปกรณ์ (Serial Number) วันเวลำที่เข้ำตรวจ ผลของกำรตรวจเช็คกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบคอมพิวเตอร์ แยกเป็นรำยกำร พร้อมทั้งลงชื่อของเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้แทน 

2) รำยงำนกำรรับแจ้งปัญหำ และกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่รับแจ้งดังกล่ำวส ำหรับกรณี 
กำรท ำ Corrective Maintenance (CM) โดยมีรำยละเอียด เช่น ชนิดอุปกรณ์ 
หมำยเลขอุปกรณ์ (Serial Number) วันเวลำที่ได้รับแจ้ง วันเวลำที่ถึงส ำนักงำนที่
อุปกรณ์ช ำรุด วันเวลำที่แก้ไขแล้วเสร็จ สำเหตุกำรเสีย รำยละเอียดกำรแก้ไข (กรณีน ำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส ำรองมำทดแทนชั่วครำว ต้องมีรำยละเอียดของอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้ำง
น ำไปซ่อมภำยนอกหน่วยงำนและระยะเวลำที่น ำอุปกรณ์นั้นส่งคืน) ชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้แจ้ง
และผู้รับแจ้ง  

4.1.6 หำกผู้รับจ้ำงท ำให้อุปกรณ์ต่ำง ๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดของส ำนักงำนประกันสังคมที่ ไม่อยู่ใน 
   ควำมรับผิดชอบของสัญญำนี้ เกิดเหตุขัดข้องใช้งำนไม่ได้อันเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำงเข้ำมำ     
  ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมสัญญำนี้ ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบและจะต้องแก้ไข 
         ปรับปรุง หรือจัดหำให้ใหม่เพื่อให้ใช้งำนได้ตำมปกติ  
4.1.7 กำรขอเบิกค่ำจ้ำงแต่ละงวด ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งเอกสำรรำยงำนกำรบ ำรุงรักษำ (Service Report) 
  ให้กับส ำนักงำนประกันสังคมทุกเดือน จึงสำมำรถขอเบิกค่ำจ้ำงในงวดเดือนนั้น ๆ ได้  
  โดยในรำยงำนกำรบ ำรุงรักษำต้องระบุถึงตำรำงกำรปฏิบัติงำนในเดือนนั้น ชื่อผู้ปฏิบัติงำน 
  เวลำที่ปฏิบัติงำน เอกสำรแจ้งซ่อมและเอกสำรแก้ไขรำยกำรแจ้งซ่อม ซึ่งแสดงถึงเวลำที่ได้รับแจ้ง  
  เรื่องท่ีได้รับแจ้ง วิธีกำรในกำรด ำเนินกำร 
4.1.8 กำรบ ำรุงรักษำ ผู้รับจ้ำงจะต้องบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้

งำนได้ดีอยู่ตลอดอำยุของสัญญำจ้ำง และผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบกำรบ ำรุงรักษำตำมรอบ
ระยะเวลำที่ต้องบ ำรุงรักษำ ดังนี้ 
ก. กำรบ ำรุงรักษำแบบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 

1) ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ และฝีมือดีมำตรวจสอบ
บ ำรุงรักษำแบบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตลอดอำยุของสัญญำ
จ้ำงนี้ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และผู้รับจ้ำงจะตอ้งเสนอแผนกำรบ ำรุงรักษำแบบ
เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตลอดอำยุของสัญญำ โดยผู้รับจ้ำงต้อง
แจ้งรำยละเอียด ขั้นตอน วันที่ และระยะเวลำ รวมทั้งรำยชื่อผู้ที่เข้ำมำด ำเนินกำร
บ ำรุงรักษำให้ส ำนักงำนประกันสังคมทรำบก่อนเข้ำด ำเนินกำร 

 
 

2) ผู้รับจ้ำง… 



  - ๕ -  
 

 

 

2) ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำ Log book/Check List ติดไว้กับอุปกรณ์ที่อยู่ในกำร
บ ำรุงรักษำเพ่ือลงลำยมือชื่อ ยืนยันทุกครั้งที่มีกำรบ ำรุงรักษำและจัดท ำ Log 
book/Check List ของงำนที่จะท ำกำรบ ำรุงรักษำ เก็บเป็นเอกสำรของแต่ละแห่ง
ที่มีกำรติดตั้งใช้งำนพร้อมกับกำรรำยงำนประวัติกำรซ่อมบ ำรุงรักษำตลอด
ระยะเวลำที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำง เพ่ือใช้อ้ำงถึงในกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับปัญหำที่เกิดข้ึน 

ข. กำรบ ำรุงรักษำแบบเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) 
๑) กรณีระบบคอมพิวเตอร์ มีปัญหำช ำรุดบกพร่องไม่สำมำรถใช้งำนได้เนื่องจำกกำรใช้งำน 

 หรือสำเหตุของควำมผิดพลำดจำกกำรไม่เข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่ หรือเหตุใด ๆ ก็ตำมผู้รับจ้ำง 
 จะต้องจัดส่งช่ำงผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญเข้ำมำด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ   
 และใช้งำนได้ตำมปกติ รำยกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตำมภำคผนวก 1 และ
ภำคผนวก 3   ภำยใน 4 ชั่วโมง และรำยกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตำมภำคผนวก 2 
ภำยใน 7 ชั่วโมง นับจำกเวลำที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนประกันสังคม  

2) หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เวลำเกินที่ก ำหนด และผู้รับจ้ำงจะต้องน ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
กลับไปซ่อม ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์ดังกล่ำวที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือ
ดีกว่ำอุปกรณ์ที่เสียหำยเดิม ให้ส ำนักงำนประกันสังคมใช้งำนทดแทนไปจนกระทั่ง 
ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบอุปกรณ์ที่ซ่อมแซมแล้วกลับคืน จึงจะสำมำรถน ำอุปกรณ์
ทดแทนข้ำงต้นกลับคืนได้หำกอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้ำงน ำมำทดแทนไม่สำมำรถท ำงำนได้
ส ำนักงำนประกันสังคมจะค ำนวณค่ำปรับ โดยนับเวลำต่อเนื่องจำกเวลำตำมข้อ 1) 

3) ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหำยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำไม่เกิน 30 วัน 
หลังจำกน ำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำอุปกรณ์ที่เสียหำยเดิม  
ให้ส ำนักงำนประกันสังคมใช้งำนทดแทน ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องซ่อมแซม
อุปกรณ์ท่ีเสียหำยเกิน 30 วัน ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งส ำนักงำนประกันสังคมเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 

4) ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้อะไหล่แท้ที่เป็นของใหม่ในกำรซ่อมแซมแก้ไข  และจะต้อง
รับประกันอุปกรณ์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ ที่ท ำ ให้ไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณ์
ดังกล่ำวที่เป็นของใหม่ และมีประสิทธิภำพ เทียบเท่ำหรือดีกว่ำให้ส ำนักงำน
ประกันสังคมใช้งำนทดแทน และท ำหนังสือส่งมอบเป็นทรัพย์สินของส ำนักงำน
ประกันสังคมภำยใน 30 วัน 

4.1.9 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบ ำรุงรักษำ 
  ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  
4.1.10 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรต่ออำยุสัญญำประกันระบบคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลำ  
    ของสัญญำนี้ จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสำขำเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  และส่ง 
    มอบให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคม  
4.1.11 กำรบ ำรุงรักษำซอฟต์แวร์ (Software) ครอบคลุมถึง License of Software Release Upgrades   
    หรือ License of Software Version, Patches/Fixes, Software Media, Document 
    และตลอดระยะเวลำของสัญญำนี้ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม ตำมสิทธิประโยชน์ 
    ที่ส ำนักงำนประกันสังคมพึงมีได้ และไม่ขัดต่อมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทั้งนี้ รวมถึง  
    Software Subscription ด้วย  

4.1.12 กรณีหำก... 
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4.1.12 กรณีหำกมีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ภำยในโครงกำร 
ตำมภำคผนวก ผู้รับจ้ำงต้องเสนอแผน และขั้นตอนงำน แจ้งต่อคณะกรรมกำรตรวจรับ 
เพ่ือให้พิจำรณำเห็นชอบก่อนท ำกำรเปลี่ยนแปลง 

4.1.13 กรณีที่ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ในกำรนี้ผู้รับจ้ำงจะต้องให้ควำมร่วมมือทำงด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร และสนับสนุนข้อมูลทำงเทคนิดโดยปฏิบัติตำมควำมเห็นชอบของ
ส ำนักงำนประกันสังคมโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆเพ่ิมเติม 

4.1.14 ในกรณีที่มีกำรเพ่ิมหรือลดอุปกรณ์ที่ ผู้ว่ำจ้ำงต้องกำรให้บ ำรุงรักษำ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำ
กำรปรับเพ่ิมหรือลดรำคำค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ตำมกำรเพ่ิมหรือลดอุปกรณ์นั้น โดยผู้ว่ำจ้ำง
จะแจ้งกำรเพ่ิมหรือลดอุปกรณ์ที่ต้องกำรให้บ ำรุงรักษำนั้นก่อนล่วงหน้ำ เป็นเวลำ 30 วัน 
ก่อนกำรเพ่ิมหรือลดอุปกรณ์ และผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งกำรปรับเพ่ิมหรือลดรำคำค่ำ
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์  

4.2 ข้อก ำหนดกำรบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4.2.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องร่วมประชุมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำร รวมถึงอุปสรรคและปัญหำที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงำน พร้อมทั้งแนวทำงกำรแก้ไข  
กำรเปลี่ยนแปลงในระบบ ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

๔.๒.๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม ในกำรบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์  
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรองจะต้องสำมำรถให้บริกำรได้ภำยใน ๗ ชั่วโมง นับจำกเกิดเหตุภัยพิบัติ (Disaster) 

๔.๒.๓ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรส ำรองข้อมูลที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักซึ่งจะประกอบด้วย 
กำรส ำรองข้อมูลโดยเก็บไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และเก็บไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง  
เพ่ือสำมำรถน ำข้อมูลกลับมำใช้งำนได้ในกรณีท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติ (Disaster) 

๔.๒.๔ ผู้รับจ้ำงจะต้องร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม ปรับปรุงเอกสำรแผนกำรกอบกู้
ระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery Plan - DRP) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดอำยุสัญญำ 
และต้องร่วมท ำกำรทดสอบแผนกำรกอบกู้ตำมท่ีส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
โดยต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรกอบกู้ภัยพิบัติภำยใน ๓๐ วันนับจำกวันที่ทดสอบแผนกำรกอบกู้ระบบ 

๔.๒.๕ ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรให้มีศูนย์บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Help Desk) ซึ่งมี
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คู่สำยในเวลำเดียวกัน ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๘.0๐ น.  

๔.๒.๖ ขอบเขตงำนของบุคลำกรปฏิบัติงำนบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย กำรปฏิบัติงำนด้ำน
จัดกำรระบบสำรสนเทศ (IT Application Management) ด้ำนจัดกำรโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT Infrastructure Management) ด้ำนจัดกำรฐำนข้อมูล (IT Database 
Management Technical & DB Support) ด้ำนควบคุมกำรประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ 
(Data Center Operations) ด้ำนจัดกำรควำมมั่นคงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำย 
(IT Security and Network Management) และด้ำนส่งเสริมกำรบริกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT Help Desk) 

4.2.7 บุคลำกรที่ผู้รับจ้ำงจัดหำมำทั้งหมดต้องปฏิบัติงำนอยู่ภำยใต้ กำรก ำกับควบคุมดูแล และกำรสั่งกำร
ของส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันสังคม 

4.2.8 บุคลำกรที่ผู้รับจ้ำงจัดหำปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์คอมพิวเตอร์แต่ละต ำแหน่ง จะต้องเข้ำมำปฏิบัติ
หน้ำที่ ณ ส ำนักงำนประกันสังคม หรือสถำนที่ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนประกันสังคม 

 
๔.๒.9 กรณีท่ีผู้รับ… 
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๔.๒.9 กรณีที่ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนแปลงบุคลำกร หรือจัดหำบุคลำกรทดแทนในต ำแหน่งที่ขำด ลำ ต้องได้รับกำร
อนุมัต ิจำกส ำนักงำนประกันสังคมก่อนเข้ำมำปฏิบัติงำน 

๔.๒.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์เครื่องมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้
     เหมำะสมเพียงพอ ต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
๔.๒.11 ส ำนักงำนประกันสังคมขอสงวนสิทธิในกำรขอปรับเปลี่ยน หรือขอเปลี่ยนแปลงบุคลำกรที่มำปฏิบัติงำน 
     หำกบุคลำกรคนดังกล่ำว ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ 
     หรือไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้มอบหมำยตำมสำยงำนบังคับบัญชำ หรือประพฤติปฏิบัติ
     ตนไม่ถูกต้องเหมำะสม โดยผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรจัดหำบุคลำกรเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ทดแทนโดย
     เร่งด่วน ซึ่งหำกไม่สำมำรถจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำปฏิบัติงำนได้ครบตำมก ำหนดเวลำที่ต้องปฏิบัติงำน
     ในแต่ละงวดงำน (เดือน) ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้หักค่ำจ้ำงตำมเวลำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ 
     และต้องยินยอมจ่ำยค่ำปรับตำมเวลำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วย 
๔.๒.๑2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยเดือนโดยจัดส่งภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
     ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้ 
  1) รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 ๒) รำยงำนวิเครำะห์กำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๓) รำยงำนสรุปปัญหำที่เกิดขึ้น สำเหตุของปัญหำ กำรแกไ้ขปัญหำ รวมทั้งแนวทำงกำรป้องกัน  
 ๔) รำยงำนสภำพและวิเครำะห์ผลกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย       

  ๕) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง Policy และ Configuration พร้อมค ำอธิบำยในระบบคอมพิวเตอร์  
     ระบบเครือข่ำย และระบบรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย 

  ๖) รำยงำนทะเบียนคุมระบบคอมพิวเตอร์  
  7) รำยงำน IT Helpdesk โดยสรุปจ ำนวนปัญหำที่ได้ถูกแก้ไข รวมถึงรำยละเอียดของปัญหำ

     และกำรแก้ไขในกรณีท่ีสำมำรถแก้ไขได้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้จะต้องออกรำยงำน
     แสดงถึงสถำนะรวมถึงผู้รับผิดชอบของปัญหำนั้นๆ 

  ๘) รำยงำนกำรน ำเสนอเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์  
  9) รำยงำนอื่นตำมท่ีส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด 

๔.๒.๑3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยตำมที่ก ำหนดจ ำนวนรวม อย่ำงน้อย 46 คน  
 ท ำหน้ำที่ใน 7 งำนหลัก โดยแนบเอกสำรในวันยื่นเสนอรำคำ รำยละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ… 
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ล ำดับ งำน เวลำปฏิบัติงำน 
จ ำนวน 
(คน) 

1. ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) 
ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรโครงกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 

๐๘.๓0 – ๑๗.๓๐ น. 1 

2. งำนจัดกำรระบบสำรสนเทศ (IT Application Management) 
2.1 ต ำแหน่ง Application Infrastructure Manager  จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.2 ต ำแหน่ง Application Infrastructure Specialist จ ำนวน 2 อัตรำ 

๐๘.๓0 – ๑๗.๓๐ น. 3 

3. งำนจัดกำรโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Infrastructure 
Management) 
3.1 ต ำแหน่ง System Manager จ ำนวน 1 อัตรำ 
3.2 ต ำแหน่ง Senior Middleware & Resource จ ำนวน 2 อัตรำ 
3.3 ต ำแหน่ง Senior Resource & OS Specialist จ ำนวน 3 อัตรำ 

๐๘.๓0 – ๑๗.๓๐ น. 6 

4. งำนจัดกำรระบบฐำนข้อมูล (IT Database Management ,Technical & DB 
Support) 
4.1 ต ำแหน่ง Senior Database Administrator จ ำนวน 1 อัตรำ 
4.2 ต ำแหน่ง Database Administrator จ ำนวน 2 อัตรำ 

๐๘.๓0 – ๑๗.๓๐ น. 3 

5. งำนควบคุมกำรประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ (Data Center Operations) 
5.1 ต ำแหน่ง Operation Manager จ ำนวน 1 อัตรำ 
5.2 ต ำแหน่ง Senior System Operator จ ำนวน 2 อัตรำ 
5.3 ต ำแหน่ง Media Operator จ ำนวน 2 อัตรำ 

๐๘.๓0 – ๑๗.๓๐ น. 
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5.4 ต ำแหน่ง System Operator จ ำนวน 12 อัตรำ 
 ต ำแหน่ง System Operator จ ำนวน 2 อัตรำ (ปฏบิัติงำนที่ศนูย์คอมพิวเตอร์

ส ำรอง) 

 
๐๘.๓0 – ๑๗.๓๐ น. 

 

 ต ำแหน่ง System Operator จ ำนวน 10 อัตรำ (ปฏิบตัิงำนที่ศนูย์
คอมพิวเตอร์หลัก) 

24 ชม. X 7 วัน 
(โดยแบ่งเป็น 3 รอบกำร
ท ำงำน รอบละ 8 ชม.)  

 

6. งำนจัดกำรควำมมั่นคงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำย 
(IT Security and Network Management) 
6.1 ต ำแหน่ง Network & Security Manager จ ำนวน 1 อัตรำ 
6.2 ต ำแหน่ง Senior Network Specialist จ ำนวน 2 อัตรำ 
6.3 ต ำแหน่ง Senior Security Specialist จ ำนวน 1 อัตรำ 

๐๘.๓0 – ๑๗.๓๐ น. 4 

7. งำนสนับสนุนกำรบริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Help Desk) 
7.1 ต ำแหน่ง Help Desk Manager จ ำนวน 1 อัตรำ 
7.2 ต ำแหน่ง Senior Help Desk Support จ ำนวน 2 อัตรำ 
7.3 ต ำแหน่ง Help Desk Support จ ำนวน 9   อัตรำ 

 (ช่วงเวลำให้บริกำร) 
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         หมำยเหตุ : กรณีส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมจ ำเป็น ขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้บุคลำกรในโครงกำรปฏิบัติงำน 
                      นอกเหนือ วัน เวลำ ที่ก ำหนดได้                           

 
 
 
 

๔.๓ ข้อก ำหนด ... 
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๔.๓ ข้อก ำหนดบุคลำกร ประกอบด้วย 

๔.๓.๑ ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) จ ำนวน 1 อัตรำ 
มีขอบเขตงำน บริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำ ซึ่งประกอบไปด้วย

ระบบงำน (Application) และระบบงำนอ่ืน ๆ รวมถึง System Software อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น มอบหมำย ควบคุม ดูแล 
ติดตำมงำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในโครงกำรให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ประสำนงำน เสนอแนะ ปรับปรุง และสรุปผล
กำรปฏิบัติงำน  

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
ด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ด้ำนบริหำรธุรกิจ หรือ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนคอมพิวเตอร์ อำทิ Programming ,DBA ,Network และ 
Operating System และ/หรือมีประสบกำรณ์เทียบเท่ำกับงำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี  

๔.๓.๒ งำนจัดกำรระบบสำรสนเทศ (IT Application Management) จ ำนวน 3 อัตรำ 
ประกอบด้วยต ำแหน่งงำน ดังนี้ 

๑) ต ำแหน่ง Application Infrastructure Manager จ ำนวน 1 อัตรำ 
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย มอบหมำย ควบคุม ดูแล ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้

เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมสัญญำ บริหำรงำนในส่วน Application Infrastructure ซึ่งประกอบไปด้วยระบบงำน
ประยุกต์หลัก ได้แก่ ระบบงำน Batch และระบบงำน Online ประสำนงำน ปรับปรุง และจัดท ำรำยงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน  

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำน 
ที่ต้องรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรเขียนโปรแกรม กำรวิเครำะห์ออกแบบระบบงำน และฐำนข้อมูล และ/หรือ 
มีประสบกำรณ์เทียบเท่ำกับงำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี  

๒) ต ำแหน่ง Application Infrastructure Specialist จ ำนวน 2 อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย วิเครำะห์ ปัญหำที่เกิดขึ้นกับระบบงำน เขียน และปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมต่ำง ๆ ของระบบงำนประยุกต์ (Application Software) ตำมสัญญำ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำนของผู้ว่ำจ้ำง  

โดยจะต้องสำมำรถให้ค ำปรึกษำในกำรตรวจสอบ และควบคุมกำรใช้งำนทรัพยำกรพัฒนำ
ปัจจุบัน เพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรท ำงำนของระบบงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพได ้จ ำนวน 1 อัตรำ โดยมี 

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรเขียนโปรแกรม กำรวิเครำะห์ออกแบบระบบงำน และฐำนข้อมูล และ/หรือมี
ประสบกำรณเ์ทียบเท่ำกับงำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

และสำมำรถให้ค ำปรึกษำในกำรควบคุมระดับควำมปลอดภัย กำรเข้ำถึงในกำรใช้งำน  
กำรตรวจสอบ และควบคุมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ โดยมี 

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรเขียนโปรแกรม กำรวิเครำะห์ออกแบบระบบงำนและฐำนข้อมูล และ/หรือมี
ประสบกำรณ์เทียบเท่ำกับงำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และต้องมีประกำศนียบัตร (Certificate) ด้ำน
ระบบและอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย 

 
 

๔.๓.๓ งำนจัดกำร... 
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๔.๓.๓ งำนจัดกำรโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Infrastructure Management) 
จ ำนวน 6 อัตรำ ประกอบด้วยต ำแหน่งงำน ดังนี้ 

๑) ต ำแหน่ง System Manager จ ำนวน 1 อัตรำ         
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย บริหำรงำนในส่วนของ Technical Support มอบหมำยงำน ควบคุม ดูแลกำร

ติดตั้ง กำรบ ำรุงรักษำ ระบบปฏิบัติกำร Operating System ระบบฐำนข้อมูล ระบบเครือข่ำย และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ให้ท ำงำนโดยถูกต้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสำนงำน เสนอแนะ และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน  

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบ มีควำมรู้เกี่ยวกับ LAN, WAN, Database, Operating System, ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)  
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรจัดกำร งำนสำรสนเทศ หรือโครงกำรระบบคอมพิวเตอร์
ขนำดใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี  

๒) ต ำแหน่ง Senior Middleware & Resource จ ำนวน 2 อัตรำ         
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย บริหำรงำนในส่วนของ Technical Support มอบหมำยงำน ควบคุม ดูแลกำร

ติดตั้ง กำรบ ำรุงรักษำ ระบบปฏิบัติกำร Operating System ระบบฐำนข้อมูล ระบบเครือข่ำย และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ให้ท ำงำนโดยถูกต้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสำนงำน เสนอแนะ และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน  

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบ มีควำมรู้เกี่ยวกับ LAN, WAN, Database, Operating System, ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)  
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรจัดกำร งำนสำรสนเทศ หรือโครงกำรระบบคอมพิวเตอร์
ขนำดใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  

๓) ต ำแหน่ง Senior Resource & OS Specialist จ ำนวน 3 อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย ดูแลระบบปฏิบัติกำรด้ำน Operating System บนเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ จัดท ำรำยงำนสถิติกำรใช้งำน Storage 
รำยเดือน 

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบ มีควำมรู้เกี่ยวกับ LAN, WAN, Database, Operating System, ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)  
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรจัดกำร งำนสำรสนเทศ หรือโครงกำรระบบคอมพิวเตอร์
ขนำดใหญ่ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

๔.๓.๔ งำนจัดกำรระบบฐำนข้อมูล (IT Database Management ,Technical & DB Support) 
จ ำนวน 3 ต ำแหน่ง ประกอบด้วยต ำแหน่งงำน ดังนี้ 

๑) ต ำแหน่ง Senior Database Administrator  จ ำนวน 1 อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย ดูแลและบริหำรงำนฐำนข้อมูลระบบงำน ประสำนงำน เสนอแนะ 

และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน  
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบมีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ บ ำรุงรักษำ และบริหำรฐำนข้อมูล ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 

๒) ต ำแหน่ง Database Administrator จ ำนวน 2 อัตรำ  
มีขอบเขตงำน ประกอบด้วย ตรวจสอบสถำนะของฐำนข้อมูลระบบงำน และท ำกำร 

Maintenance Database  
คุณสมบัติขั้นต่ ำ… 
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คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบมีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ บ ำรุงรักษำ และบริหำรฐำนข้อมูล ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  

๔.๓.๕ งำนควบคุมกำรประมวลผล (Data Center Operations) จ ำนวน 17 ต ำแหน่ง 
ประกอบด้วยต ำแหน่งงำน ดังนี้ 

๑) ต ำแหน่ง Operation Manager จ ำนวน 1 อัตรำ 
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย บริหำรงำนและบุคคล ในส่วนกำรปฏิบัติกำร (Operation) ให้

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประสำนงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์  หรือสำขำ

อ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้องรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำร และ/หรือมีประสบกำรณ์
เทียบเท่ำกับงำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 8 ปี 

๒) ต ำแหน่ง Senior System Operator จ ำนวน 2 อัตรำ 
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย บริหำรงำนและบุคคล ในส่วนกำรปฏิบัติกำร (Operation) ให้

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประสำนงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ  ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์หรือ 

สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้องรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำร  และ/หรือ 
มีประสบกำรณ์เทียบเท่ำกับงำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

๓) ต ำแหน่ง System Operator จ ำนวน 12 อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย สนับสนุนงำน Operation ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ควบคุมงำน

ประมวลผลงำน Production ทั้งระบบงำน Batch และระบบงำน Online 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรชั้นสูงหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์  

หรือสำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้องรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำร และ/หรือ 
มีประสบกำรณ์เทียบเท่ำกับงำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

๔) ต ำแหน่ง Media Operator จ ำนวน 2 อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย สนับสนุนงำนและบริหำรงำนในด้ำนข้อมูลใน Operation ให้

เป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรชั้นสูงหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์  

หรือสำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้องรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรปฏิบัติกำร  และ/หรือ 
มีประสบกำรณ์ส ำรองข้อมูลด้วย Media ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  

๔.๓.๖ งำนจัดกำรควำมม่ันคงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำย (IT Security and Network 
Management) จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง ประกอบด้วยต ำแหน่งงำน ดังนี้ 

๑) ต ำแหน่ง Network & Security Manager จ ำนวน 1 อัตรำ 
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย บริหำรงำน ติดตั้ง ดูแลรักษำ และแก้ไขปัญหำบนอุปกรณ์ ระบบ

เครือข่ำย และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรดูแล บริหำรจัดกำร และกำร Monitoring ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่ำ 8 ป ี

 
 

๒) ต ำแหน่ง... 
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๒) ต ำแหน่ง Senior Network Specialist จ ำนวน 2 อัตรำ 
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย บริหำรงำน ติดตั้ง ดูแลรักษำ และแก้ไขปัญหำบนอุปกรณ์ระบบ

เครือข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้อง
รับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรดูแล บริหำรจัดกำร และกำร Monitoring ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่ำ 
5 ปี 

๓) ต ำแหน่ง Senior Security Specialist จ ำนวน 1 อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย บริหำรงำน ติดตั้ง ดูแลรักษำ และแก้ไขปัญหำบนอุปกรณ์ระบบ

เครือข่ำยและอุปกรณ์ระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่ำ สำขำอ่ืนที่สัมพันธ์กับงำน 
ที่ต้องรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรดูแลระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และ
ต้องมีประกำศนียบัตร (Certificate) ด้ำนระบบและอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย 

๔.๓.๗ งำนสนับสนุนกำรบริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Help Desk) จ ำนวน 1๒ ต ำแหน่ง 
ประกอบด้วยต ำแหน่งงำน ดังนี้ 

๑) ต ำแหน่ง Help Desk Manager จ ำนวน 1 อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย มอบหมำย ควบคุม ดูแล ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

ในส่วนของ Help Desk ให้เป็นอย่ำงถูกต้องตำมสัญญำ 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์หรือสำขำอ่ืน 

ที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้องรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรประสำนงำนและกำรแก้ไขปัญหำ
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือมีประสบกำรณ์เทียบเท่ำกับงำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 8 ปี 

๒) ต ำแหน่ง Senior Help Desk Support จ ำนวน 2 อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย ดูแล มอบหมำย และแนะน ำพนักงำนในส่วน Help Desk โดยรับ

ปัญหำจำก Users ทั้งหมด เช่น ปัญหำของ Hardware, Software, Application, Network และอ่ืนๆ บริกำร
รับแจ้งปัญหำและให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบงำนและรวมทั้ง 
Hardware, Software, Network มอบหมำย และส่งต่อปัญหำไปยังกลุ่มผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข 
และติดตำมผลกรณีที่ Help Desk Support ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้เอง ต้องบันทึกและติดตำมปัญหำที่ได้รับ
แจ้งทำงโทรศัพท์จำกผู้ใช้ที่เกิดจำกกำรใช้ระบบงำน 

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์หรือสำขำอ่ืน 
ที่สัมพันธ์กับงำนที่ต้องรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรประสำนงำนและกำรแก้ไขปัญหำ
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือมีประสบกำรณ์เทียบเท่ำกบังำนในต ำแหน่งนี้ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

๓) ต ำแหน่ง Help Desk Support จ ำนวน ๙ อัตรำ  
มีขอบเขตงำนประกอบด้วย บริกำรรับแจ้งปัญหำและให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบงำน และรวมทั้ง Hardware, Software, Network มอบหมำย และส่งต่อปัญหำ
ไปยังกลุ่มผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข และติดตำมผล กรณีที่ Help Desk Support ไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้เอง ต้องบันทึกและติดตำมปัญหำที่ได้รับแจ้งทำงโทรศัพท์จำกผู้ใช้ที่เกิดจำกกำรใช้ระบบงำน 

 
คุณสมบัติขั้นต่ ำ... 



  - ๑๓ -  
 

 

 

คุณสมบัติขั้นต่ ำ : จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรชั้นสูงหรือสูงกว่ำ  มีประสบกำรณ์ 
ในกำรท ำงำนด้ำนกำรประสำนงำนและกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่ำ 3 ป ี

๔.๓.๘ บุคลำกร ที่เข้ำร่วมปฏิบัติงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม ทั้ง 46 คน ต้องได้รับ
ประกำศนียบัตร (Certificate) ในแต่ละด้ำน อย่ำงน้อย 2 คน ดังต่อไปนี้ 

๔.๓.๘.๑ ประกำศนียบัตร (Certificate) ด้ำนซอฟต์แวร์ Hypervisor  
๔.๓.๘.๒ ประกำศนียบัตร (Certificate) ด้ำนระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (DBMS)  
๔.๓.๘.๓ ประกำศนียบัตร (Certificate) ด้ำนระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์เครือข่ำย 
๔.๓.๘.๔ ประกำศนียบัตร (Certificate) ด้ำนระบบและอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัย 

5. ค่ำปรับ 
5.1  กำรค ำนวณค่ำปรับกำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ 

5.1.๑ กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ขัดข้องไม่สำมำรถเข้ำมำด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จได้
ภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 4.1.8 ข. 1) ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้ส ำนักงำนประกันสังคมคิดค่ำปรับเป็นรำย
ชั่วโมง ในอัตรำร้อยละ 0.35 (ศูนย์จุดสำมห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงรำยเดือนตำมสัญญำ เศษของชั่วโมงให้ปรับเป็น
หนึ่งชั่วโมง โดยจ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ในกำรค ำนวณค่ำปรับจะเริ่มนับตั้งแต่เวลำที่พ้นระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 
4.1.8 ข. 1) จนกว่ำผู้รับจ้ำงจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จหรือน ำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำมำใช้
งำน หำกผู้รับจ้ำงน ำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำมำให้ส ำนักงำนประกันสังคมใช้งำนทดแทนไป
จนกระท่ังผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบอุปกรณ์ท่ีซ่อมแซมแล้วกลับคืน ผู้รับจ้ำงจะไม่ถูกคิดค่ำปรับ 

5.1.๒ กรณีระบบคอมพิวเตอร์ ขัดข้องในช่วงระยะเวลำของสัญญำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้
ส ำนักงำนประกันสังคมหักค่ำปรับดังกล่ำวออกจำกค่ำจ้ำงของเดือนนั้น  กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ขัดข้อง
สำมำรถเข้ำมำด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 4.1.8 ข. 1) ให้มีเวลำตำมสัญญำ
นี้ขัดข้องรวมตำมเกณฑ์กำรค ำนวณนับไม่เกินเดือนละ 36 ชั่วโมง หรือร้อยละ 5 ของเวลำใช้งำนทั้งหมดของ
เดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมำกกว่ำกันมิฉะนั้นผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้ส ำนักงำนประกันสังคมคิดค่ำปรับเวลำ
ที่ไม่สำมำรถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่เกินก ำหนดข้ำงต้น (โดยนับถัดจำกเวลำที่ส ำนักงำนประกันสังคม
แจ้งอุปกรณ์เสียหรือขัดข้อง เป็นเวลำเริ่มต้น) เป็นรำยชั่วโมงในอัตรำร้อยละ 0.๐35 (ศูนย์จุดศูนย์สำมห้ำ) ของ
รำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ โดยเศษของชั่วโมงให้ปรับเป็นหนึ่งชั่วโมง 

5.2  กำรค ำนวณค่ำปรับกำรจัดหำบุคลำกร 
กรณีบุคลำกรที่มำปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ครบเวลำของแต่ละงวดงำน (เดือน) ตำมที่ก ำหนดไว้ผู้รับจ้ำงจะต้องยินยอมให้ ส ำนักงำน
ประกันสังคม คิดค่ำปรับรำยชั่วโมงต่อคน ในอัตรำร้อยละ 0.35 (ศูนย์จุดสำมห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำง
รำยเดือนตำมสัญญำเศษของชั่วโมงให้ปรับเป็นหนึ่งชั่วโมง 

5.3 กรณีมีเงินค่ำปรับมำกกว่ำค่ำจ้ำงในงวดงำนนั้น ให้น ำเอำเงินค่ำปรับนั้นมำหักออกจำกเงินที่ต้องจ่ำย 
ในงวดงำนถัดไป ส ำหรับเงินค่ำปรับงวดสุดท้ำยให้หักออกจำกเงินหลักค้ ำประกันสัญญำ 

5.4 ส ำนักงำนประกันสังคมสงวนสิทธิที่จะยึดหลักค้ ำประกันสัญญำ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำหรือข้อตกลง หรือกระท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์ต่ำง ๆ ในระบบของส ำนักงำน
ประกันสังคมหำกส ำนักงำนประกันสังคมพิจำรณำแล้วว่ำเกิดควำมเสียหำยจริง ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด อันจะเกิดจำกกำรที่ ส ำนักงำนประกันสังคมต้องด ำเนินกำรแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือจัดหำอะไหล่ หรือจัดหำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในระบบใหม่ทดแทน 

 

 

6. ลิขสิทธิ์ ... 
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6. ลิขสิทธิ์ และข้อตกลงในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลหรือเอกสำร 
6.1  กำรรักษำควำมลับ ให้มีผลนับแต่วันที่ท ำสัญญำนี้ และมีผลอยู่ตลอดไป แม้ว่ำสัญญำนี้ครบก ำหนด 

ระยะเวลำหรือสิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ 
6.2  ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำควำมลับข้อมูลตลอดระยะเวลำสัญญำ และหลังจำกเสร็จสิ้นสัญญำ โดยข้อมูล

ทั้งหมดซึ่งผู้รับจ้ำงได้รับรู้เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำให้ถือเป็นควำมลับที่ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่
น ำไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืนเป็นอันขำด รวมถึงกำรควบคุมดูแลเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงไม่ให้เผยแพร่หรือ
เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อ่ืน หำกผู้รับจ้ำงละเมิดข้อตกลงนี้ ส ำนักงำนประกันสังคมมีสิทธิด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยแก่ผู้รับจ้ำงได้ 

6.3  หำกผู้รับจ้ำงน ำข้อมูลของส ำนักงำนประกันสังคม ไปเผยแพร่หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญำต  
จำกส ำนักงำนประกันสังคมหรือเปิดเผยข้อมูลของส ำนักงำนประกันสังคม ด้วยควำมประมำท 
เลินเล่อ ส ำนักงำนประกันสังคม มีสิทธิด ำเนินกำรทำงกฎหมำยแก่ผู้รับจ้ำงได้ 

6.4  ระบบงำนและเอกสำรทั้งหมดที่จัดท ำขึ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนประกันสังคม โดยที่ผู้รับจ้ำง
จะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูล เอกสำร หรืออ่ืน ๆ ที่จัดท ำขึ้นเกี่ยวกับระบบงำน โดยไม่ได้รับควำม
เห็นชอบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำนประกันสังคม รวมทั้งจะต้องไม่แสวงหำหรือ
ยินยอมให้บุคคลอื่นแสวงหำประโยชน์ใด ๆ จำกข้อมูลเอกสำรดังกล่ำว ทั้งในทำงพำณิชย์หรือในกรณี
อ่ืนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำนประกันสังคม ด้วยประกำรใดทั้งสิ้น 

6.5  กำรเข้ำปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง จะต้องเป็นไปตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ โดยต้องมีควำมตระหนักถึงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลและ
ทรัพย์สินของส ำนักงำนประกันสังคมและรับผิดชอบต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 
หำกผู้รับจ้ำงพบเจอเหตุกำรณ์ละเมิดควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่เกิดขึ้นกับข้อมูลและทรัพย์สินของ
ส ำนักงำนประกันสังคม ต้องแจ้งหน่วยงำนของส ำนักงำนประกันสังคมที่ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้ทรำบทันที  

6.6  กำรรักษำควำมลับของกำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และบริหำรศูนย์คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใด ๆ     
ผู้รับจ้ำงต้องยินยอมลงนำมในข้อตกลงกำรไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) 
รำยละเอียดตำมภำคผนวก 4 

๗. หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำข้อเสนอ 
พิจำรณำคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ จำกผู้เสนอรำคำรำยที่ต่ ำสุด 

๘. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
เดือนมกรำคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวำคม ๒๕๖๖ 

๙. กำรส่งมอบงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำนในแต่ละงวด ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 

๑๐. กำรจ่ำยเงิน 
กำรจ่ำยเงินช ำระค่ำจ้ำงเป็นรำยงวด งวดละ ๑ เดือน รวมทั้งหมด 12 เดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับ 

พัสดุรับงำนนั้นเรียบร้อยแล้ว 
๑๑. วงเงินในกำรด ำเนินกำร 

๙๙,๐๐๕,๐00 บำท (เก้ำสิบเก้ำล้ำนห้ำพันบำทถ้วน) 
๑๒. ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๖ ๒๓๓๒ 
โทรสำร ๐ ๒๕๒๗ ๗๘๔๓  
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ภาคผนวก ๑ 
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 

ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
Hitachi Compute Blade System 2000  
(Hitachi Symphony Blade System)(Chassis01) 

1 323GV-RE2A26NNXR-YL0 00114 
 

 

๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

Blade Management Module 
(GV-BE2MNG1X1-Y.P) (x2 units) 
 

2 H2Y08563 
H2906813 

 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

Power supply module, type A 
(GV-BP2PWM2X1-Y.P) (x4 units) 

4 121252311 
121151958 
121151973 
121152001 
 

 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 

1. Switch Bay 0 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 
 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001004 

Switch Module 2 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 
 

2. Switch Bay 1 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001002 

Switch Module 3 
 

6 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 

3. Switch Bay 2 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001006 

Switch Module 4 
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ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
4. Switch Bay 3 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001010 

Switch Module 5 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1.Switch Bay 4 
LAN pass through Module = 1 unit 
 

1 GV-BE2LPS1XR-Y 
2X6879 

Switch Module 0 

9 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.Switch Bay 5 
LAN pass through Module = 1 unit 
 

1 GV-BE2LPS1XR-Y 
2X6734 

Switch Module 1 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 
 
 

HITACHI COMPUTE BLADE 2000:  
A2 COMPUTE BLADE MP (X57) -  
A2 Blade (GVAX57A2) 
 
 
 
 
 

๖ 323GVAX57A2-6NNXR4Y04000690 
323GVAX57A2-6NNXR4Y07000792 
323GVAX57A2-6NNXR4Y04000695 
323GVAX57A2-6NNXR4Y06000780 
323GVAX57A2-6NNXR4Y07000790 
323GVAX57A2-6NNXR4Y07000793 

 

11 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

Hitachi Compute Blade System 2000  
(Hitachi Symphony Blade System)(Chassis02) 
 
 

1 323GV-RE2A26NNXR-YL0 00104 
 

 

12 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

Blade Management Module 
(GV-BE2MNG1X1-Y.P) (x2 units) 
 

2 H2X07712 
H2X07802 
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ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Power supply module, type A 

(GV-BP2PWM2X1-Y.P) (x4 units) 
4 121252448 

121152058 
121152107 
121152000 
 

 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 

1. Switch Bay 0 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 
 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 001020 Switch Module 2 

15 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2. Switch Bay 1 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 
 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
000972 
 

Switch Module 3 

16 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 

3. Switch Bay 2 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001018 

Switch Module 4 

17 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4. Switch Bay 3 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001024 
 

Switch Module 5 

18 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

1.Switch Bay 4 
LAN pass through Module = 1 unit 
 

1 GV-BE2LPS1XR-Y 2X6691 
 

Switch Module 0 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.Switch Bay 5 
LAN pass through Module = 1 unit 

1 GV-BE2LPS1XR-Y 
2X6750 
 

Switch Module 1 
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ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
20 

 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HITACHI COMPUTE BLADE 2000:  
A2 COMPUTE BLADE MP (X57) -  
A2 Blade (GVAX57A2) 

๖ 323GVAX57A2-6NNXR4Y07000796 
323GVAX57A2-6NNXR4Y06000778 
323GVAX57A2-6NNXR4Y07000789 
323GVAX57A2-6NNXR4Y07000795 
323GVAX57A2-6NNXR4Y06000775 
323GVAX57A2-6NNXR4Y07000791 
 

 

2๑ Storage Hitachi Unified Storage 150  
(HDS HUS 150) 

1 93012239 
 
 

 

2๒ San Switch Brocade 6510 Switch 2 BRW2524J014 
BRW2524J018 
 

 

2๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM System p  (P770) 1 065B367 
 

 

2๔ Tape Library IBM System Storage TS3500  
Tape Library  (3584-L53) 

1 7826877 
 
 

 

2๕ Storage Hitachi Virtual Storage Platform (HDS VSP) 
Upgrade VSP ตู้เดิม 

1 54402 Mainframe Location 
1CB/2CD, 1CE/2CG 
1FU/2RU, 1EL/2QL 
DKU 
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ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
๒๖ Storage Hitachi Virtual Storage Platform VM 

(HDS USP-VM) 
๑ 36129  

2๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (HP DC5800) 1 SGH93909DV  
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ภาคผนวก ๒ 
รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 

 
ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hitachi Compute Blade System 2000  

(Hitachi Symphony Blade 
System)(Chassis01) 

1 323GV-RE2A26NNXR-YL000193  

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Management Module 
(GV-BE2MNG1X1-Y.P) (x2 units) 

2 H2906541 
H2X07213 
 

 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Power supply module, type A 
(GV-BP2PWM2X1-Y.P) (x4 units) 

4 121151955 
121252593  
121152008  
121152080 

 

4 เครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1. Switch Bay 0 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001045 
 
 

Switch Module 2 
 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2. Switch Bay 1 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001231 
 
 

Switch Module 3 
 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3. Switch Bay 2 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 
 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001049 
 

Switch Module 4 
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ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4. Switch Bay 3 

1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 
001097  
 
 

Switch Module 5 
 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1.Switch Bay 4 
LAN pass through Module = 1 unit 

1 GV-BE2LPS1XR-Y  
2X6727 
 

Switch Module 0 
 

9 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.Switch Bay 5 
LAN pass through Module = 1 unit 

1 GV-BE2LPS1XR-Y 
2X6743 

Switch Module 1 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HITACHI COMPUTE BLADE 2000:  
A2 COMPUTE BLADE MP (X57) -  
A2 Blade (GVAX57A2) 

๖ 323GVAX57A2-6NNXR4Y06000773 
323GVAX57A2-6NNXR4Y06000771 
323GVAX57A2-6NNXR4Y06000768 
323GVAX57A2-6NNXR4Y06000767 
323GVAX57A2-6NNXR4Y06000765 
323GVAX57A2-6NNXR4Y06000731 
 

 

11 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hitachi Compute Blade System 2000  
(Hitachi Symphony Blade 
System)(Chassis02) 
 

1 323GV-RE2A26NNXR-YL000118 
 
 

 

12 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Management Module 
(GV-BE2MNG1X1-Y.P) (x2 units) 

2 H2X07752 
H2X07054 
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ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Power supply module, type A 4 111251150 

121151981 
121152002 
121151966 
 

 
(GV-BP2PWM2X1-Y.P) (x4 units) 

14 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1. Switch Bay 0 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 001000 
 
 

Switch Module 2 

15 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2. Switch Bay 1 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 
 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 001032 
 
 
 

Switch Module 3 

16 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3. Switch Bay 2 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 000996 Switch Module 4 

17 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4. Switch Bay 3 
1/10Gb LAN Switch module = 1 unit 
XFP module 10GBASE-SR = 2 units 

1 GV-BE2LSW2XR-Y 001001 
 
 
 

Switch Module 5 

18 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1.Switch Bay 4 
LAN pass through Module = 1 unit 

1 GV-BE2LPS1XR-Y 2X6686 
 

Switch Module 0 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.Switch Bay 5 
LAN pass through Module = 1 unit 
 

1 GV-BE2LPS1XR-Y 2X6682 
 

Switch Module 1 
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ที ่ ประเภท รายการอุปกรณ์ จ านวน Serial Number หมายเหตุ 
20 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HITACHI COMPUTE BLADE 2000:  

A2 COMPUTE BLADE MP (X57) -  
A2 Blade (GVAX57A2) 

๖ 323GVAX57A2-6NNXR4Y02000605 
323GVAX57A2-6NNXR4Y02000620 
323GVAX57A2-6NNXR4Y02000606 
323GVAX57A2-6NNXR4Y02000610 
323GVAX57A2-6NNXR4Y02000609 
323GVAX57A2-6NNXR4Y02000611 

 

2๑ Storage Hitachi Unified Storage 150  
(HDS HUS 150) 

1 93012245 
 
 

 

2๒ San Switch Brocade 6510 Switch 2 BRW2524J019 
BRW2524J017 

 

2๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM System p  (P770) 1 065B377 
 

 

2๔ Tape Library IBM System Storage TS3500  
Tape Library  (3584-L53) 

1 7826890 
 
 

 

2๕ Storage Hitachi Virtual Storage Platform (HDS VSP) 
Upgrade VSP ตู้เดิม 

1 54202 Mainframe 
Location 
1CB/2CD, 1CE/2CG 
1FU/2RU, 1EL/2QL 
DKU 

๒๖ Storage Hitachi Virtual Storage Platform VM 
(HDS USP-VM) 

๑ 36165  
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ภาคผนวก ๓ 
รายการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software)  

ที ่ รายการซอฟต์แวร์ รายละเอียดซอฟต์แวร์ จ านวน  
(ชุด/ระบบ) 

ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา หมายเหตุ 

๑ ซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูล(Backup) 
และการควบคุมจัดเก็บข้อมูล
ผ่านเทป 

IBM Spectrum Protect 100 01/01/256๖ - 31/12/256๖ ช่ือผลิตภณัฑเ์ดิม : IBM Tivoli 
Storage Manager(TSM) 
เปลี่ยนช่ือผลิตภัณฑต์าม Road 
maps ของทาง IBM 
 

๒ ซอฟต์แวร์สนับสนุนโปรแกรม
ประยุกต์(Application Engine) 
 

IBM WebSphere Application Server  256 01/01/256๖ - 31/12/256๖ รายการซอฟต์แวร์เดิม : 1.IBM 
Business Process Manager 
Advanced 2.IBM Tivoli 
Access  Manager WebSEAL 
3.IBM WebSphere 
Application Server 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบ
สถานะ การท างานของ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์/
ระบบจัดการฐานข้อมูล/เครื่อง
แม่ข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

1. IBM Tivoli Monitoring  
2.IBM Tivoli Composite 
Application Manager For 
Applications 3 Agent Pack  
3.IBM Tivoli Composite 
Application Manager for 
Transactions for Web  
4.IBM Tivoli Tivoli Composite 
Applications for Application 
Diagnostics  
5.IBM Netcool Operations Insight 
Network Management 

150 01/01/256๖ - 31/12/256๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการซอฟต์แวร์เดิม : 
IBM Tivoli Monitoring 
(IBM Tivoli 
Netcool/OMNIbus 
IBM Tivoli Network 
Manager 
IBM Tivoli Monitoring (ITM) 
Log File Agent 
IBM Monitoring Agent Tivoli 
Monitoring Agent for DB2 
IBM Tivoli Monitoring - 
Tivoli Enterprise Portal 
(TEP) 



- 25 - 
 

 

 

ที ่ รายการซอฟต์แวร์ รายละเอียดซอฟต์แวร์ จ านวน  
(ชุด/ระบบ) 

ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา หมายเหตุ 

๓ ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบ
สถานะ การท างานของ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์/
ระบบจัดการฐานข้อมูล/เครื่อง
แม่ข่าย (ต่อ) 
 
 

1. IBM Tivoli Monitoring  
2.IBM Tivoli Composite 
Application Manager For 
Applications 3 Agent Pack  
3.IBM Tivoli Composite 
Application Manager for 
Transactions for Web  
4.IBM Tivoli Tivoli Composite 
Applications for Application 
Diagnostics  
5.IBM Netcool Operations Insight 
Network Management 
 
 
 
 

01/01/256๖ - 31/12/256๖ Tivoli Composite 
Application Manager 
(ITCAM) for Applications 
Tivoli Composite 
Application Manager - 
Response Time 
Tivoli Composite 
Application Manager - 
Transaction Tracking 
Tivoli Data Warehouse 
ITCAM Agents for 
WebSphere 
Applications,J2EE and 
HTTP Server 
Tivoli Enterprise Monitoring 
Server  
Tivoli Enterprise Console 
event server and 
Netcool/OMNIbus 
ObjectServer 
ITCAM for Application 
Diagnostics  
IBM Tivoli Composite 
Application Manager for 
J2EE) 
 
 



- 26 - 
 

 

 

ที ่ รายการซอฟต์แวร์ รายละเอียดซอฟต์แวร์ จ านวน  
(ชุด/ระบบ) 

ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา หมายเหตุ 

๔ ซอฟต์แวร์ส าหรับการแสดง
ตัวตนของการใช้งานระบบ
(Identity Manager) 

IBM Security Verify Governance 
Lifecycle 

7,000 01/01/256๖ - 31/12/256๖ รายการซอฟต์แวร์เดิม : 
IBM Security Identity 
Manager and Role 
Management 

๕ ซอฟต์แวร์ระบบ Facility 
Management 

- Service Desk Plus (Technician) 
- Service Desk Plus (Devices/Nodes) 
- Op Manager 

๕0 
๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

01/01/2565 - 31/12/2565 
01/01/2565 - 31/12/2565 
01/01/2565 - 31/12/2565 

รายการซอฟต์แวร์เดิม : 
Service Desk Plus + Op 
Manager 

๖ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
(Database Software) 
 

- Oracle Database Enterprise 
edition (EE) 
- Oracle MySQL Enterprise edition 
- Microsoft SQL Server Standard 
edition 
- IBM DB2 Enterprise Server Edition 

2 
 

2 
16 

 
๑ 

01/01/256๖ - 31/12/256๖ 
 

01/01/256๖ - 31/12/256๖ 
01/01/256๖ - 31/12/256๖ 

 
01/01/256๖ - 31/12/256๖ 

 

 

๗ ซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการ
เครื่องแม่ข่าย Hypervisor บน
สถาปัตยกรรม x86 

Vmware vSphere 6 Enterprise Plus 48 01/01/256๖ - 31/12/256๖  

๘ ซอฟต์แวร์ที่สามารถบริหาร
จัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
จากส่วนกลาง 

Vmware vCenter Server 6 
Standard for vSphere  

1 
 

01/01/256๖ - 31/12/256๖  

๙ ระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows Server Standard 
Edition 

Microsoft Windows Server 
Standard edition 
 

20 
 

01/01/256๖ - 31/12/256๖  



- 27 - 
 

 

 

ที ่ รายการซอฟต์แวร์ รายละเอียดซอฟต์แวร์ จ านวน  
(ชุด/ระบบ) 

ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา หมายเหตุ 

๑๐ ระบบปฏิบัติการ Linux Red 
Hat Enterprise Edition เวอร์
ชั่นล่าสุด 

Red Hat Enterprise Edition 
 

5 01/01/256๖ - 31/12/256๖  



 
 

ภาคผนวก ๔ 
หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของส านักงานประกันสังคม 

 
 

ท าท่ี............................................. 
วันที่............................................. 

 
 
        ข้าพเจ้า .............................................................เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .......................................................... 
ท างานในต าแหน่ง....................................................................ของบริษัท .........................................................................
อันเป็นบริษัทเอกชนซึ่งเข้ามาด าเนินการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง และการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหาร 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคม ขอแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลต่อส านักงานประกันสังคมไว้ดังต่อไปนี้ 

        ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ รายละเอียดทางเทคนิค โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารหรือ
วัสดุใด ๆ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดของส านักงานประกันสังคม  อันข้าพเจ้าได้รับมาเนื่องจากการที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานใน
ส านักงานประกันสังคม โดยจะรักษาไว้เป็นความลับ 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะไม่กระท าหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนใดกระท าการคัดลอก เลียนแบบ ส าเนาบันทึก ดัดแปลง ไม่ว่า โดยวิธีใด ๆ  เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากส านักงานประกันสังคม 
        ข้อ ๓ หากข้าพเจ้าได้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑ และข้อ ๒ รวมทั้งบุคคลอ่ืนใด ซึ่งได้ทราบข้อมูลของส านักงานประกันสังคม
จากข้าพเจ้าโดยมิชอบ ได้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้าพเจ้า ยินยอมรับผิดตามกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา  
        ข้อ ๔ หนังสือฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีผลตลอดไปไม่ว่าด้วยเหตุใด  

        ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมมอบให้แก่ส านักงานประกันสังคม  
 
                                                                   ………………………………………………………… ผู้ยินยอมตกลง 

                                                                      (...............................................................)  
                                   
                                                                    ………………………………………………………… พยาน 

                                                                      (............................................................. ..) 
 
                                                                    ………………………………………………………… พยาน 

                                                                      (...............................................................)  


