
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอรพ์ร้อมระบบบริหารจัดการ หน้า 1 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ 
 

1. ความเป็นมา/เหตุผลและความจ าเป็น 
ส ำนักงำนประกันสังคม ได้ท ำสัญญำซื้อขำยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย

ระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย ตำมสัญญำเลขที่ ซ 034/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2556 ประกอบด้วย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6,700 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดหัวเข็ม จ ำนวน 2,376 เครื่อง เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ จ ำนวน 2,049 เครื่อง เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 5,622 เครื่อง พร้อมด้วยระบบบริหำร
จัดกำรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่ำยและบัญชีผู้ใช้งำน ระบบตรวจสอบระบบป้องกันก ำจัดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ำย ระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยและอุปกรณ์ป้องกันกำรบุกรุกโจมตีจำก 
ผู้ประสงค์ร้ำย ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำน 7 ปี โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่ำวได้ท ำกำรติดตั้งและใช้งำนอยู่ทุกหน่วยงำน
ทั่วประเทศ รวมทั้งควำมจ ำเป็นของหน่วยงำนที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน เพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อกำรให้บริกำรงำน แก่นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน และสถำนประกอบกำร 

ด้วยลักษณะกำรใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนประกันสังคม โดยทั่วไปมีสภำพกำรใช้งำน
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนไม่มีเวลำหยุดพักเพ่ือให้บริกำรงำนประกันสังคม ซึ่งเป็นกำรใช้งำนที่หนักมำก 
โดยจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID 19)  ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของส ำนักงำนประกันสังคมที่ใช้งำนในปัจจุบันมีควำมเสี่ยง มีสภำพผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้วเป็นระยะเวลำ 7 ปี. 
(ตั้งแต่ปี 2556) จึงท ำให้มีสภำพช ำรุดเสียหำยบ่อยครั้ง ถึงแม้ว่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะมีกำรซ่อมบ ำรุงเพ่ือกลับมำ
ใช้งำนได้ตำมสัญญำบ ำรุงรักษำก็ตำม แต่ก็เกิดผลกระทบต่อกำรให้บริกำรงำนประกันสังคม ที่จะต้องมีช่วงเวลำที่
ต้องหยุดชะงักกำรให้บริกำรในช่วงเวลำหนึ่งที่ต้องรอให้มีกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งำนได้ตำมปกติดังนั้นครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนในปัจจุบันจ ำเป็นต้องมีกำรทดแทน เพรำะมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอมีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกมี
ทรัพยำกรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ที่จะรองรับกำรปฏิบัติงำนที่หนักมำกขึ้น ในสภำวะกำรท ำงำนต่อๆ ไปได้ 
ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่ส ำนักงำนประกันสังคมใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน บำงรำยกำรไม่มีกำรจ ำหน่ำย 
ในท้องตลำด เนื่องจำกยกเลิกกำรผลิต อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีควำมเสี่ยงที่อุปกรณ์จะช ำรุดขัดข้องจนไม่สำมำรถ 
ใช้งำนไดแ้ละไม่คุ้มค่ำที่จะท ำกำรบ ำรุงรักษำ 

ดังนั้นส ำนักงำนประกันสังคมจึงต้องเตรียมกำรเพ่ือรองรับกำรจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่มี
ประสิทธิภำพ มำทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม เพ่ือให้บริกำรงำนประกันสังคมกับนำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน 
และสถำนประกอบกำร  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ที่มีประสิทธิภำพ มำทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม  
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมในกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรงำนประกันสังคม 

2.2 เพ่ือจัดหำระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus software) 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1 ส ำนักงำนประกันสังคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ สปส.” หรือ “ผู้ซื้อ” มีควำมประสงค์ที่จะจัดซื้อ
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ตำมข้อ 3.2 และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus software) ตำมข้อ 3.3 

3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ท่ีเป็นฮำร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่เสนอในโครงกำรฯ  ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำนประมวลผล และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 

3.3 ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus software) คือ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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3.4 กำรรับประกันและกำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  โดยแบ่งออกเป็น 

3.4.1 กำรบ ำรุงรักษำแบบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นกำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตำมก ำหนดระยะเวลำเพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรช ำรุดเสียหำยของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกำรท ำควำม
สะอำดเครื่อง กำรตรวจสอบชิ้นส่วนภำยในเครื่องและสภำพแวดล้อมภำยนอก  

3.4.2 กำรบ ำรุงรักษำแบบเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)  เป็นกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซม
แก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกกำรช ำรุดและเสื่อมสภำพของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
4. คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ 

4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว   

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคม 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

4.11 ผู้เสนอรำคำจะต้องแสดงหลักฐำนกำรมีสิทธิเสนอรำคำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอในโครงกำรนี้  
โดยต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทยให้สำมำรถเสนอ
รำคำในโครงกำรนี้โดยตรง ทั้งนี้เอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวต้องมีอำยุครอบคลุมถึงวันที่เสนอรำคำ 

4.12 ผู้เสนอรำคำจะต้องแสดงหลักฐำนหนังสือแต่งตั้งและหนังสือรับรองกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค
จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ระบบบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Starcat) และระบบตรวจสอบ ควบคุม
ผู้ใช้งำน (IP Scan) ที่ส ำนักงำนประกันสังคมใช้งำนอยู่ โดยต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิต
หรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทยให้สำมำรถเสนอรำคำในโครงกำรนี้โดยตรง ทั้งนี้เอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวต้อง
มีอำยุครอบคลุมถึงวันที่เสนอรำคำ 

4.13 บริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ ต้องมีบริษัทสำขำหรือบริษัทผู้แทนจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
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4.14 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีศูนย์บริกำรที่เป็นของตนเองกระจำยตำมภูมิภำคทั่วประเทศ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
8 ศูนย์ 

4.15 ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนกำรขำยพร้อมติดตั้ง หรือให้เช่ำพร้อมติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลงำน
ต้องไม่น้อยกว่ำ 45,000,000 บำท (สี่สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) ต้องเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียวกันโดยตรงกับ
หน่วยงำนรัฐบำล หรือหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน มีกำรส่งมอบและตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย
เรียบร้อยแล้ว ที่มีวงเงินในสัญญำเดียว ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ  โดยแนบหนังสือ
รับรองผลงำนหรือส ำเนำสัญญำหรือส ำเนำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง มำพร้อมกับเอกสำรกำรประกวดรำคำ 
5. การยื่นเอกสารเสนอราคา 

5.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดท ำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดข้อก ำหนดและรำยละเอียด (Specification)  
เป็นรำยข้อทุกข้อ โดยใช้ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเปรียบเทียบตำมตำรำงที่ 1 ในกำรเปรียบเทียบรำยกำรดังกล่ำว  
หำกมีกรณีที่ต้องมีกำรอ้ำงอิงข้อควำมหรือเอกสำรในส่วนอ่ืนที่จัดท ำเสนอมำ ผู้เสนอรำคำจะต้องระบุให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ง่ำยไว้ในเอกสำรเปรียบเทียบด้วยว่ำสิ่งที่ต้องกำรอ้ำงอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใดต ำแหน่งใด
ของเอกสำรอ่ืน ๆ ที่จัดท ำเสนอมำ ส ำหรับเอกสำรที่อ้ำงอิงถึงให้หมำยเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบำยสีพร้อมเขียน
หัวข้อก ำกับไว้เพ่ือให้สำมำรถไปตรวจสอบกับเอกสำรเปรียบเทียบได้ง่ำยและตรงกัน ทั้งนี้ ส ำนักงำนประกันสังคม 
สงวนสิทธิที่จะไม่พิจำรณำผู้เสนอรำคำที่ไม่ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ตำรำงที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก ำหนดและรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร 
อ้ำงถึงข้อ ข้อก ำหนดส ำนักงำนประกันสังคม คุณสมบัติที่ผู้เสนอรำคำเสนอ เอกสำรอ้ำงอิง 

    
    

5.2 ส ำนักงำนประกันสังคมสงวนสิทธิที่จะขอเอกสำรชี้แจงเพ่ิมเติมจำกผู้เสนอรำคำ และผู้เสนอรำคำ
จะต้องจัดส่งเอกสำรชี้แจง (Clarification) เพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนประกันสังคม
ก ำหนด หำกมิได้แจ้งก ำหนดไว้ให้ถือว่ำต้องจัดส่งภำยใน 3 วัน มิฉะนั้นส ำนักงำนฯ จะตัดสิทธิกำรเข้ำประกวดรำคำ 

5.3 ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ทุกผลิตภัณฑ์ที่น ำเสนอ จะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ยังไม่เคยใช้งำนมำก่อน  
ไม่เป็นของเก่ำเก็บ พร้อมทั้งอยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ยังอยู่ในสำยกำรผลิต (Production Line) และกรณีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต้องได้รับลิขสิทธิ์กำรใช้งำน (License) 
ถูกต้องจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ และถูกต้องตำมกฎหมำย และทุกผลิตภัณฑ์ที่น ำเสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังจัดจ ำหน่ำยอยู่
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสำรประกวดรำคำโดยต้องแสดงเอกสำรยืนยันจำกผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนผู้ผลิตที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

5.4 ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ทุกผลิตภัณฑ์ ที่เสนอในแต่ละรำยกำรผลิตภัณฑ์ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกัน และเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกัน 

5.5 กำรน ำเสนอข้อมูลทุกประเภท ผู้เสนอรำคำต้องเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีแหล่งอ้ำงอิง 
ทำงเทคนิคและวิชำกำรได้ สำมำรถสร้ำงควำมม่ันใจว่ำจะด ำเนินงำนได้ส ำเร็จตำมข้อก ำหนดของสัญญำ 

5.6 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอเอกสำรทุกฉบับที่เกี่ยวข้องและถูกก ำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
5.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องแสดงเอกสำรที่เป็นต้นฉบับในส่วนของหนังสือรับรองต่ำง ๆ   
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6. คุณสมบัติทางเทคนิค 
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  6,545 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้ 
6.1.1 ตัวเครื่องเป็นชนิด All In One ออกแบบมำเพ่ือใช้ส ำหรับธุรกิจ (Business or 

Commercial Grade) โดยมีเอกสำรอ้ำงอิง 
6.1.2 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) Intel ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีควำมเร็ว

สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 

6.1.3 หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB 

6.1.4 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อย

กว่ำ 2 GB หรือ 
- หน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 

6.1.5 มีช่องเชื่อมต่อเพ่ือแสดงผลภำพชนิด Digital อย่ำงน้อย 1 ชอ่ง เช่น HDMI-out หรือ 
Display port-out 

6.1.6 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB รองรับ
หน่วยควำมจ ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 64 GB   

6.1.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB มีควำมเร็วรอบไม่ต่ ำกว่ำ 
5,400 รอบ/นำที หรือชนิด Solid State Drive M.2 PCIe NVME ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
256 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

6.1.8 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

6.1.9 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.2 type A หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
6.1.10 มีแป้นพิมพ์เชื่อมต่อ (interface) แบบ USB และมีตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษอย่ำงถำวร และมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ 
6.1.11 มีเม้ำส์ แบบ USB และมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ 
6.1.12 สนับสนุนมำตรฐำนควำมปลอดภัย Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) 
6.1.13 ตัวเครื่องมีวงจรเตือนเมื่อเปิดฝำเครื่องสนับสนุนควำมปลอดภัย (Intrusion switch หรือ 

Solenoid lock) และมีห่วงหรือรองรับกำรใช้กุญแจหรือสำยล๊อค  
6.1.14 มีหมำยเลขประจ ำเครื่อง (Service Tag หรือ Serial Number) ติดที่เครื่องอย่ำงชัดเจน

มำจำกโรงงำน และสำมำรถตรวจสอบหมำยเลขประจ ำเครื่องผ่ำนทำงระบบ Internet 
6.1.15 มีภำคจ่ำยไฟชนิดภำยนอกตัวเครื่อง (AC Adapter) หรือภำยในตัวเครื่อง (Power supply)  

มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 W  
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6.1.16 มีระบบช่วยตรวจสอบควำมผิดปกติของตัวเครื่อง (Diagnostic) ผ่ำน UEFI mode 
พัฒนำโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์ มีควำมสำมำรถตรวจสอบควำมผิดปกติของอุปกรณ์เบื้องต้น 
โดยสำมำรถแสดงข้อมูลของตัวเครื่อง ชื่อรุ่นของเครื่อง, Service Tag หรือ Serial 
Number, เวอร์ชั่นของ BIOS ได้เป็นอย่ำงน้อย 

6.1.17 ตัวเครื่องได้รับรองมำตรฐำน ENERGY STAR 8.0 หรือดีกว่ำ และ EPEAT ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 
Silver และ FCC, UL หรือเทียบเท่ำ พร้อมเอกสำรทั้งหมด 

6.1.18 ตัวเครื่องมีมำตรฐำน MIL-STD 810G เพ่ือรับรองคุณภำพส ำหรับใช้ในหน่วยงำน 
6.1.19 มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 นิ้ว มีควำมละเอียดใน้อยกว่ำ 1920x1080  

แบบ Full HD  
6.1.20 สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11ac) และ Bluetooth 
6.1.21 มีกล้องติดตั้งในตัว มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2 ล้ำนพิกเซล Full HD  
6.1.22 ต้องสำมำรถใช้งำนร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Starcat) 

ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและบัญชีผู้ใช้งำน (AD) และระบบตรวจสอบ ควบคุม
ผู้ใช้งำน (IP Scan) ที่ส ำนักงำนประกันสังคมใช้งำนอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้เสนอรำคำ 

6.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง 
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 6,545 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อย
เทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้ 

6.2.1 เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรแบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 

6.2.2 เป็นชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร Windows  รุ่นล่ำสุด แบบ Professional หรือดีกว่ำ 
และสนับสนุนกำรใช้งำนภำษำไทย 

6.2.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติกำรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอในโครงกำรนี้ 
6.3 ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus software) มีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย 

จ านวน 6,545 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้  
6.3.1 มีควำมสำมำรถป้องกัน Malware, Spyware, rootkit และ virus บนระบบปฏิบัติกำร 

ที่เสนอในโครงกำรนี้ หรือดีกว่ำได้ 
6.3.2 สำมำรถตรวจสอบ Malware แบบอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมูล (Signature) และแบบวิเครำะห์

พฤติกรรม (Heuristic Technology) อย่ำงน้อยดังนี้  
- Behavior Monitoring และ Ransomware Protection 
- Machine Learning 

6.3.3 สำมำรถป้องกันช่องโหว่ของระบบปฏิบัติกำร (Virtual Patching หรือ HIPS) โดยที่ 
ไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรติดตั้ง patches บนระบบปฏิบัติกำรเหล่ำนั้นจริง 

6.3.4 สำมำรถป้องกัน ransomware ด้วยพฤติกรรมได้ 
6.3.5 มีควำมสำมำรถในกำรท ำ Device Control ให้กับอุปกรณ์ USB Storage devices ได้

และสำมำรถอนุญำติให้ใช้งำน USB Storage ได้เป็นรำยยี่ห้อ (Vendor ID) และ Serial 
Number ที่มีกำรลงทะเบียนในระบบเท่ำนั้น 

6.3.6 สำมำรถควบคุม Mobile Device ด้วยกำรสั่งล็อคหรือล้ำงข้อมูลได้จำกระยะไกล รวมไป
ถึงสำมำรถควบคุมกำรใช้งำนควำมสำมำรถบำงอย่ำงของอุปกรณ์ได้ 
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6.3.7 สำมำรถควบคุมกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้รับอนุญำตได้ (Application Control) 
และสำมำรถก ำหนด Rule โดยใช้เงื่อนไข File Path ได้เป็นอย่ำงน้อย 

6.3.8 สำมำรถท ำกำรค้นหำข้อควำมที่ไม่อนุญำติขององค์กรไม่ให้รั่วไหล (DLP) ผ่ำนทำง FTP, 
HTTP, Web Mail โดยใช้เงื่อนไข File Attributes, Keywords, Regular Expressions 
ได้เป็นอย่ำงน้อย 

6.3.9 สำมำรถท ำกำรเข้ำรหัสข้อมูลในรูปแบบ Full Disk และ File & Folder ได้เป็นอย่ำงน้อย 
และท ำกำรควบคุม บริหำรจัดกำรผ่ำนส่วนกลำงได้ 

6.3.10 สำมำรถสั่งงำน Endpoint Isolation เพ่ือแยกเครื่องลูกข่ำยออกจำกเครือข่ำยได้ 
6.3.11 สำมำรถออกรำยงำนกำรท ำงำนในรูปแบบ PDF ได ้
6.3.12 เจ้ำของผลิตภัณฑ์ต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Leader ของ Gartner Magic Quadrant ของ 

Endpoint Protection Platforms ปี 2019 หรือใหม่กว่ำ และเจ้ำของผลิตภัณฑ์ต้องมี
สำขำในประเทศไทย เพ่ือรองรับบริกำรหลังกำรขำย 

7. ขอบเขตการด าเนินงาน 
7.1 ผู้ขำยจะต้องก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมกำร

ตรวจรับพัสดุในโครงกำรฯ พิจำรณำอนุมัติก่อนเริ่มด ำเนินกำร ประกอบด้วยแผนงำนย่อยอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
1) แผนภำพรวมกำรบริหำรงำน (Project Management Plan) 
2) รำยละเอียดแต่ละกิจกรรม ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร พร้อมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประกอบด้วย 
(1) รำยละเอียดกำรตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโครงกำร 
(2) รำยละเอียดในกำรจัดส่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโครงกำร 
(3) รำยละเอียดในกำรติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโครงกำร 
(4) รำยละเอียดกำรชี้แจง พร้อมเอกสำรแนะน ำกำรใช้งำน กำรดูแลบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนกำรแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ท ำกำรติดตั้งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโครงกำร 

3)  แผนด ำเนินงำน ประกอบด้วย  
(1) แผนกำรตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโครงกำร 
(2) แผนกำรจัดส่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโครงกำร แยกตำมหน่วยงำน 
(3) แผนกำรติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโครงกำร แยกตำมหน่วยงำน 

7.2 ผู้ขำยจะต้องน ำส่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งให้พร้อมใช้งำน ณ หน่วยงำนที่ก ำหนดไว้ 
ตำมภำคผนวก  

7.3 ผู้ขำยจะต้องท ำกำรอบรม แนะน ำวิธีใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีกำรดูแลบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนกำรแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่ละประเภท และมอบคู่มือภำษำไทย
เกี่ยวกับกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำเบื้องต้นเมื่อเกิดกำรผิดปกติของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่ำว ให้กับบุคลำกร
ของส ำนักงำนประกันสังคม ณ สถำนที่ติดตั้ง ภำยหลังจำกกำรติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้วเสร็จพร้อมใช้งำน 

7.4 ผู้ขำยจะต้องน ำส่งพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จโดยอยู่ในสภำพใช้งำนได้
ทันที ณ หน่วยงำนที่ก ำหนดไว้ภำยในระยะเวลำ 180 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
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7.5 ผู้ขำยต้องท ำกำรติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ให้สำมำรถใช้งำนและท ำงำนร่วมกับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ) ของส ำนักงำนประกันสังคมที่มี
ใช้งำนอยู่เดิมได้ 

7.6 ผู้ขำยจะต้องติดตั้ง ปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมสภำพกำรใช้งำน ให้สำมำรถใช้งำนได้กับ
ระบบต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประกันสังคม เช่น 

1) ระบบงำน Online 
2) ระบบงำนบน Web Application 
3) 13 ฟอนต์มำตรฐำนส ำหรับระบบงำนรำชกำรไทย 
4) ระบบประชุมสัมมนำทำงไกล (Video Conference) 
5) ระบบบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Starcat)  
6) ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและบัญชีผู้ใช้งำน (AD) 
7) ระบบตรวจสอบ ควบคุมผู้ใช้งำน (IP Scan)  
8) ระบบอ่ืน ๆ ที่ส ำนักงำนประกันสังคมจ ำเป็นต้องใช้งำน 

7.7 ผู้ขำยจะต้องติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติกำร 
Windows รุ่นล่ำสุดแบบ Professional หรือเทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ ที่สนับสนุนภำษำไทยบนเครื่องพร้อมใช้งำน  
โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อให้สำมำรถท ำงำนกับระบบงำนของส ำนักงำน
ประกันสังคมที่ใช้งำนอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคง ตลอดอำยุของสัญญำ 

7.8 ผู้ขำยจะต้องติดตั้งชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน ที่ส ำนักงำนประกันสังคมมีลิขสิทธิ์กำรใช้งำน
ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยจะต้องติดตั้งให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสะดวกกับกำรใช้งำนของผู้ใช้งำน 

7.9 ผู้ขำยจะต้องจัดหำเครื่องมือที่จ ำเป็นทุกอย่ำงที่ต้องใช้ส ำหรับกำรติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งและกำรใช้งำนโดยผู้ขำยเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยเอง
ทั้งหมด 

7.10 ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร หำกผู้ขำยท ำให้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประกันสังคมช ำรุดเสียหำย 
หรือท ำให้สถำนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอำคำรช ำรุด เสียหำย ผู้ขำยจะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือท ำขึ้นใหม่ให้คงเดิม
และใช้งำนได้ตำมปกติและผู้ขำยเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยเองทั้งหมด 

7.11 ผู้ขำยจะต้องส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ประกอบกำรตรวจรับ ดังนี้ 
1) แคตตำล๊อกและรำยละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 
2) ผู้ขำยจะต้องส่งมอบคู่มือกำรใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นภำษำไทย หรือ ภำษำอังกฤษ  
ในแต่ละรำยกำรโดยอยู่ในรูปของเอกสำร หรือ CD หรือ DVD จ ำนวนประเภทละ 1 ชุด 
3) กรณีซอฟต์แวร์ให้ส่งมอบเอกสำรที่แสดงให้เห็นว่ำส ำนักงำนประกันสังคมมีลิขสิทธิ์กำรใช้งำน

หรือเป็นเจ้ำของสิทธิ โดยต้องมีอำยุของสิทธิกำรใช้ครอบคลุมถึงวันสิ้นสุดสัญญำเป็นอย่ำงน้อย 
4) แผ่นชุดซอฟต์แวร์ (CD-ROM หรือ DVD-ROM) ที่เป็นของแท้จำกผู้ผลิต ในกรณีท่ีผู้ผลิตจัดท ำ

แผ่นชุดโปรแกรมเพ่ือจ ำหน่ำยหรือมอบให้ผู้ซื้อโดยทั่วไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต (ถ้ำมี) 
5) ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้จัดท ำแผ่นชุดซอฟต์แวร์ (CD-ROM หรือ DVD-ROM) เพ่ือจ ำหน่ำยหรือ

มอบให้กับผู้ซื้อโดยทั่วไปแต่ให้ไป Download จำกเว็บไซต์ของผู้ผลิต ก ำหนดให้ผู้ขำยต้องเป็นผู้ Download 
Software นั้น ๆ และส่งมอบพร้อมหลักฐำนที่เชื่อถือได้ว่ำ ผู้ผลิตไม่ได้จัดท ำแผ่นชุดซอฟต์แวร์ (CD-ROM หรือ 
DVD-ROM) เพ่ือมอบให้ผู้ซื้อโดยทั่วไป 
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6) คู่มือ Software ได้แก่ คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำนที่จัดซื้อฉบับ
ภำษำไทย 

7) คู่มือ Hardware ได้แก่ คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนกำรแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่ละประเภท 

7.12 ผู้ขำยต้องจัดท ำ Sticker แสดงหมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร และชื่อผู้ติดต่อประสำนงำนกรณีแจ้ง
ซ่อมติดไว้ที่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ 
8. การรับประกัน และการซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

8.1 ผู้ขำยจะต้องรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่น ำเสนออย่ำงน้อย 1 ปี นับจำกวันที่คณะกรรมกำร
ได้ด ำเนินกำรตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำมระเบียบพัสดุ หำกครบระยะเวลำ 1 ปีแล้ว 
แต่ยังไม่สิ้นปีปฏิทิน ผู้ขำยจะต้องรับประกันต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม ในปีปฏิทินนั้น ๆ  

8.2 กรณีท่ีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ซื้อข้ำงต้น มีปัญหำช ำรุดบกพร่องไม่สำมำรถใช้งำนได้อันเนื่องจำก
กำรใช้งำนหรือสำเหตุของควำมผิดพลำดจำกกำรไม่เข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน หรือเหตุใด ๆ ก็ตำม ผู้ขำย
จะต้องจัดช่ำงผู้มีควำมช ำนำญมำท ำกำรซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็วที่หน่วยงำนที่เป็นที่ตั้งของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้น 
หรือหำกผู้ขำยมีควำมจ ำเป็นต้องน ำครุภัณฑ์ดังกล่ำวกลับไปซ่อม ผู้ขำยจะต้องจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำมำติดตั้งให้หน่วยงำนใช้งำนจนกว่ำจะด ำเนินกำรซ่อมแซมเสร็จ โดยผู้ขำยจะต้อง
เข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด นับแต่เวลำที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนประกันสังคม
ผ่ำนทำงโทรสำร (FAX) หรือทำงโทรศัพท์ หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ดังนี้ 

8.2.1 ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนใหญ่ และ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 
ผู้ขำยต้องเข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 6 ชั่วโมง ของเวลำปกติ 

8.2.2 ส ำนักงำนประกันสังคมเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ผู้ขำยต้องเข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไข   
ให้แล้วเสร็จภำยใน 10 ชั่วโมง ของเวลำปกติ 

8.2.3 ส ำนักงำนประกันสังคมพ้ืนที่ในเขตจังหวัดนครปฐม ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร 
ฉะเชิงเทรำ ผู้ขำยต้องเข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 12 ชั่วโมง ของเวลำปกติ 

8.2.4 ส ำนักงำนประกันสังคมพ้ืนที่ในเขตจังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส ผู้ขำยต้องเข้ำมำ
ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 24 ชั่วโมง ของเวลำปกติ 

8.2.5 ส ำหรับพื้นที่นอกเหนือจำกข้ำงต้นทั้งหมด ผู้ขำยต้องเข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 18 ชั่วโมง ของเวลำปกติ 

ทั้งนี้ เวลำปกติ หมำยถึง ในช่วงเวลำระหว่ำง 06.30 น. – 18.30 น. ของทุกวัน (ไม่เว้น
วันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และรวมถึงวันที่มีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนตำมประกำศของส ำนักงำนประกันสังคม 

8.3 กรณีท่ีผู้ขำยไม่สำมำรถเข้ำมำด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 8.2 ผู้ขำยจะต้องยินยอม  

ให้ส ำนักงำนประกันสังคมคิดค่ำปรับเป็นรำยชั่วโมง โดยจ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในกำรค ำนวณค่ำปรับจะเริ่มต้นตั้งแต่
เวลำที่พ้นระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 8.2 จนกว่ำผู้ขำยจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จหรือน ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
สมรรถนะและมีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำเดิมมำให้ใช้ทดแทน 

8.3.1 หำกครุภัณฑ์ที่ผู้ขำยน ำมำทดแทนไม่สำมำรถท ำงำนได้ ทำงส ำนักงำนประกันสังคมจะ
ค ำนวณค่ำปรับโดยค ำนวณนับต่อเนื่องจำกเวลำตำมข้อ 8.2 
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8.3.2 กรณีผู้ขำยมีควำมจ ำเป็นต้องน ำครุภัณฑ์กลับไปซ่อม โดยผู้ขำยจะต้องน ำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะและมีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำเดิมมำใช้ทดแทน ซึ่งกำร
ซ่อมแซมโดยใช้อะไหล่แท้ที่เป็นของใหม่และให้แล้วเสร็จภำยในเวลำไม่เกิน 30 วัน  
นับถัดจำกวันที่น ำครุภัณฑ์ไปซ่อม และหำกผู้ขำยไม่สำมำรถซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เสียหำย
ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได้ ผู้ขำยจะต้องจัดหำครุภัณฑ์ที่มีสมรรถนะและ 
มีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำเดิม ซึ่งเป็นของใหม่มอบให้เป็นครุภัณฑ์ของส ำนักงำน
ประกันสังคมพร้อมแจ้งรำยกำรส่งมอบครุภัณฑ์เป็นลำยลักษณ์อักษร 

8.4 กรณีท่ีผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงกำรรับประกันและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ 
กำรท ำงำนของส ำนักงำนประกันสังคม ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดอันจะเกิดจำกกำรที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

9. การคิดค่าปรับ 

9.1 กรณีส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือกรณีติดตั้งไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดสัญญำ 

9.1.1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้น และถือว่ำครุภัณฑ์ดังกล่ำวยังไม่ส่งมอบ
ซึ่งผู้ซื้อมีสิทธิที่จะใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ซื้อที่ส่งมอบแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนได้ โดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย โดยผู้ขำยจะต้องช ำระค่ำปรับกรณีส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือกรณี
ติดตั้งไม่แล้วเสร็จตำมก ำหนดสัญญำเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) 
ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันที่ถัดจำกวันครบก ำหนดตำมสัญญำ จนถึง
วันที่ผู้ขำยได้น ำสิ่งของมำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 

9.1.2 ถ้ำผู้ซื้อเห็นว่ำผู้ขำยไม่อำจปฏิบัติตำมสัญญำต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ และ 
มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยใด ๆ อันเนื่องจำกผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำนี้ 

9.2 กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขัดข้องในช่วงระยะเวลำรับประกัน 

9.2.1   ในกรณีที่กำรขัดข้องสำมำรถซ่อมแซมได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดในข้อ 8.2 ให้มีเวลำ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตำมเกณฑ์กำรค ำนวณนับไม่เกินเดือนละ 18 ชั่วโมง 
หรือร้อยละ 5 ของเวลำใช้งำนทั้งหมดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล้วแต่ตัวเลขใดจะ
มำกกว่ำกัน มิฉะนั้นผู้ขำยจะต้องยอมให้ส ำนักงำนประกันสังคมคิดค่ำปรับเวลำที่ไม่สำมำรถ
ใช้งำนดังกล่ำวในส่วนที่เกินก ำหนดข้ำงต้นเป็นรำยชั่วโมง โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น
หนึ่งชั่วโมง และให้คิดค่ำปรับรำยชั่วโมงในอัตรำร้อยละ 0.035 (ศูนย์จุดศูนย์สำมห้ำ) ของ
รำคำมูลค่ำตำมสัญญำ คูณด้วยตัวถ่วงในแต่ละประเภท 

9.2.2    ในกรณีที่ขัดข้องไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดในข้อ 8.2 ผู้ขำยจะต้องยอม
ให้ส ำนักงำนประกันสังคมคิดค่ำปรับเวลำที่ไม่สำมำรถใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนที่
เกินก ำหนดข้ำงต้นเป็นรำยชั่วโมงโดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และให้คิดค่ำปรับ
รำยชั่วโมงในอัตรำร้อยละ 0.035 (ศูนย์จุดศูนย์สำมห้ำ) ของรำคำมูลค่ำตำมสัญญำ 
คูณด้วยตัวถ่วงในแต่ละประเภท ซึ่งเวลำที่ถูกปรับแล้วจะไม่น ำไปรวมคิดค่ำปรับตำมกรณี 
ข้อ 9.2.1 อีก 
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9.3 ส ำนักงำนประกันสังคมสงวนสิทธิ์ที่จะยึดหลักค้ ำประกันสัญญำในกรณีท่ีผู้ขำยไม่ปฏิบัติตำม
สัญญำหรือข้อตกลง หรือกระท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใด ๆ ของส ำนักงำนประกันสังคม  
หำกส ำนักงำนประกันสังคมพิจำรณำแล้วว่ำเกิดควำมเสียหำยจริง ทั้งนี้ผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
อันจะเกิดจำกกำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ หรือจัดหำอะไหล่หรือจัดหำอุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้ขำยจะต้องน ำส่งพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จโดยอยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีและอบรม 

แนะน ำวิธีใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีกำรดูแลบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนกำรแจ้ง
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่ละประเภท ณ หน่วยงำนที่ก ำหนดไว้ภำยในระยะเวลำ 180 วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำ 
11. การส่งมอบ 

ผู้ขำยจะต้องส่งมอบงำน กำรติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมดในโครงกำรฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งำน ภำยใน 
180 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ โดยผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรติดตั้งและกำรฝึกอบรม 
ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีต้องปรับปรุงสถำนที่ติดตั้งในโครงกำรฯ เพ่ือให้อุปกรณ์ทั้งหมดในโครงกำรฯ สำมำรถท ำงำนได้ตำม
ข้อก ำหนดฯ อย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งมีรำยละเอียดกำรส่งมอบดังนี้ 

งวดที่ 1 ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรที่จะส่งมอบดังนี้  
- แผนด ำเนินกำร หรือแผนกำรติดตั้งอุปกรณ์ในโครงกำรฯ 
- รำยงำนกำรออกแบบกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ท้ังหมดในโครงกำรฯ  

งวดที่ 2 ภำยในระยะเวลำ 120 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรที่จะส่งมอบดังนี้ 
- รำยงำนกำรตรวจนับและตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงกำรฯ 

งวดที่ 3 ภำยในระยะเวลำ 180 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ซึ่งประกอบด้วยรำยกำรที่จะส่งมอบดังนี้ 
- รำยงำนผลกำรติดตั้งอุปกรณ์ ทั้งหมดในโครงกำรฯ 
- เอกสำรแสดงลิขสิทธิ์กำรใช้งำน (License) ถูกต้องจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ ของรำยกำรอุปกรณ์ท่ี

ติดตั้งทั้งหมดในโครงกำรฯ 
- สิทธิกำรเข้ำถึงทุกอุปกรณ์พร้อมรหัสผ่ำนของทุกอุปกรณ์ในโครงกำรฯ (Root Access) และ

คู่มือกำรติดตั้งใช้งำนอุปกรณ์ทั้งหมด 
12. การเบิกจ่ายเงิน 

กำรจ่ำยเงิน ส ำนักงำนประกันสังคมจะจ่ำยเงินเมื่อผู้ขำยส่งมอบงำนตำมข้อ 11. เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้ 

งวดที่ 1  ช ำระเงินเป็นจ ำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินตำมสัญญำ ภำยหลังที่ได้ท ำกำรส่งมอบงำนและ  
            ตรวจรับงำนตำมงำนงวดที่ 1 ของสัญญำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
งวดที่ 2  ช ำระเงินเป็นจ ำนวนร้อยละ 60 ของวงเงินตำมสัญญำ ภำยหลังที่ได้ท ำกำรส่งมอบงำนและ  
            ตรวจรับงำนตำมงำนงวดที่ 2 ของสัญญำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
งวดที่ 3  ช ำระเงินเป็นจ ำนวนร้อยละ 30 ของวงเงินตำมสัญญำ ภำยหลังที่ได้ท ำกำรส่งมอบงำนและ  
            ตรวจรับงำนตำมงำนงวดที่ 3 ของสัญญำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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13. วงเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมำณ 179,987,500 บำท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้ำล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
14. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 ส ำนักงำนประกันสังคมจะพิจำรณำจำกเกณฑ์รำคำ โดยกำรคัดเลือกผู้ที่เสนอรำคำรวมต่ ำสุดเป็นผู้ชนะ
กำรเสนอรำคำ 
 
 

----------------------------------------------------- 
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ตารางค่าตัวถ่วง 

ล าดับ รายการ ตัวถ่วง 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำนประมวลผล 0.35 
2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภท

ติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
0.35 

3 ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus software) 0.30 
รวมค่ำตัวถ่วง 1.00 
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ภาคผนวก 
รายการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ  

ล ำดับ หน่วยงำน 

ประเภท/จ ำนวน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ 
All in one 
ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับ
เครื่องคอมพวิเตอร์ แบบสิทธกิำรใช้งำน
ประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)  

ที่มีลิขสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย 

ระบบป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์  

(Antivirus software) 

 จ านวนรวมท้ังหมด 6,545 6,545 6,545 
 รวมส านักงานใหญ ่           984           984           984 
1 กองบริหำรกำรเงนิและกำรบัญชี 76 76 76 
2 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 61 61 61 
3 ส ำนักเงินสมทบ 83 83 83 
4 ส ำนักตรวจสอบ 41 41 41 
5 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 71 71 71 
6 กองฝกึอบรม 28 28 28 
7 กองคลัง 55 55 55 
8 ศูนย์สำรนเิทศ 76 76 76 
9 กองกฎหมำย 89 89 89 
10 ส ำนักสทิธิประโยชน ์ 35 35 35 
11 ส ำนักจัดระบบบรกิำรทำงกำรแพทย์ 79 79 79 
12 ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน 84 84 84 
13 ส ำนักงำนเลขำนกุำรกรม 95 95 95 
14 กองบริหำรกำรลงทุน 77 77 77 
15 ส ำนักเสริมสร้ำงควำมมัน่คงแรงงำนนอกระบบ 34 34 34 
 รวมส านักงานเขตพ้ืนที ่ 1,311 1,311 1,311 

16 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่1 85 85 85 
17 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่2 132 132 132 
18 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่3 138 138 138 
19 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่4 129 129 129 
20 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่5 86 86 86 
21 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่6 85 85 85 
22 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่7 111 111 111 
23 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่8 101 101 101 
24 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่9 130 130 130 
25 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่10 87 87 87 
26 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่11 105 105 105 
27 กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่12 122 122 122 
 รวมส่วนภูมิภาค 4,250 4,250 4,250 

28 กระบี ่ 29 29 29 
29 กระบี่ สำขำคลองทอ่ม 7 7 7 
30 กำญจนบุร ี 30 30 30 
31 กำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ 14 14 14 
32 กำฬสนิธุ ์ 34 34 34 
33 ก ำแพงเพชร 33 33 33 
34 ขอนแกน่ 55 55 55 
35 ขอนแกน่ สำขำชุมแพ 9 9 9 
36 ขอนแกน่ สำขำบ้ำนไผ ่ 9 9 9 
37 จันทบุร ี 29 29 29 
38 จันทบุรี สำขำสอยดำว 8 8 8 
39 ฉะเชิงเทรำ 40 40 40 
40 ฉะเชิงเทรำ สำขำบำงปะกง 24 24 24 
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ล ำดับ หน่วยงำน 

ประเภท/จ ำนวน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ 
All in one 
ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับ
เครื่องคอมพวิเตอร์ แบบสิทธกิำรใช้งำน
ประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)  

ที่มีลิขสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย 

ระบบป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์  

(Antivirus software) 

41 ฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม 14 14 14 
42 ชลบุรี 83 83 83 
43 ชลบุรี สำขำศรีรำชำ 61 61 61 
44 ชัยนำท 30 30 30 
45 ชัยภูมิ 38 38 38 
46 ชุมพร 35 35 35 
47 เชียงรำย 57 57 57 
48 เชียงใหม่ 99 99 99 
49 เชียงใหม่ สำขำฝำง 8 8 8 
50 ตรัง 36 36 36 
51 ตรัง สำขำหว้ยยอด 9 9 9 
52 ตรำด 27 27 27 
53 ตรำด สำขำคลองใหญ ่ 2 2 2 
54 ตรำด สำขำเคลื่อนที่เกำะช้ำง 1 1 1 
55 ตำก 22 22 22 
56 ตำก สำขำแม่สอด 13 13 13 
57 นครนำยก 28 28 28 
58 นครปฐม 55 55 55 
59 นครปฐม สำขำสำมพรำน 38 38 38 
60 นครพนม 26 26 26 
61 นครรำชสีมำ 78 78 78 
62 นครรำชสีมำ สำขำโนนสูง 10 10 10 
63 นครรำชสีมำ สำขำปำกชอ่ง 13 13 13 
64 นครศรธีรรมรำช 40 40 40 
65 นครศรธีรรมรำช สำขำทุ่งสง 19 19 19 
66 นครศรธีรรมรำช สำขำสชิล 9 9 9 
67 นครสวรรค ์ 49 49 49 
68 นครสวรรค์ สำขำตำคล ี 10 10 10 
69 นนทบุร ี 85 85 85 
70 นนทบุรี สำขำบำงบัวทอง 30 30 30 
71 นรำธวิำส 43 43 43 
72 นรำธวิำส สำขำสุไหงโกลก 4 4 4 
73 น่ำน 25 25 25 
74 น่ำน สำขำปัว 7 7 7 
75 บึงกำฬ 15 15 15 
76 บุรีรัมย์ 26 26 26 
77 บุรีรัมย์ สำขำนำงรอง 10 10 10 
78 ปทุมธำน ี 102 102 102 
79 ปทุมธำน ีสำขำคลองหลวง 33 33 33 
80 ประจวบคีรขีันธ ์ 37 37 37 
81 ประจวบคีรขีันธ์ สำขำหัวหิน 15 15 15 
82 ปรำจีนบุร ี 38 38 38 
83 ปรำจีนบุร ีสำขำกบินทร์บุร ี 6 6 6 
84 ปรำจีนบุร ีสำขำศรีมหำโพธิ ์ 17 17 17 
85 ปัตตำน ี 46 46 46 
86 พระนครศรอียุธยำ 73 73 73 
87 พระนครศรอียุธยำ สำขำอทุัย 29 29 29 
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ล ำดับ หน่วยงำน 

ประเภท/จ ำนวน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ 
All in one 
ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับ
เครื่องคอมพวิเตอร์ แบบสิทธกิำรใช้งำน
ประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)  

ที่มีลิขสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย 

ระบบป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์  

(Antivirus software) 

88 พะเยำ 34 34 34 
89 พะเยำ สำขำเชียงค ำ 4 4 4 
90 พังงำ 25 25 25 
91 พัทลุง 28 28 28 
92 พิจิตร 31 31 31 
93 พิษณุโลก 46 46 46 
94 พิษณุโลก สำขำวังทอง 9 9 9 
95 เพชรบุร ี 30 30 30 
96 เพชรบุร ีสำขำชะอ ำ 7 7 7 
97 เพชรบูรณ ์ 23 23 23 
98 เพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก 7 7 7 
99 แพร ่ 35 35 35 
100 แพร่ สำขำลอง 7 7 7 
101 ภูเก็ต 54 54 54 
102 ภูเก็ต สำขำกระทู ้ 16 16 16 
103 มหำสำรคำม 34 34 34 
104 มุกดำหำร 24 24 24 
105 แม่ฮ่องสอน 14 14 14 
106 ยโสธร 29 29 29 
107 ยะลำ 39 39 39 
108 ร้อยเอ็ด 30 30 30 
109 ร้อยเอ็ด สำขำโพนทอง 7 7 7 
110 ระนอง 24 24 24 
111 ระยอง 70 70 70 
112 ระยอง สำขำปลวกแดง 27 27 27 
113 รำชบุร ี 38 38 38 
114 รำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง 25 25 25 
115 ลพบุรี 38 38 38 
116 ลพบุรี สำขำชัยบำดำล 11 11 11 
117 ล ำปำง 55 55 55 
118 ล ำปำง สำขำเถนิ 8 8 8 
119 ล ำพูน 46 46 46 
120 ล ำพูน สำขำบ้ำนโฮ่ง 7 7 7 
121 เลย 27 27 27 
122 ศรีสะเกษ 38 38 38 
123 ศูนย์ฟื้นฟูฯ ขอนแกน่ 22 22 22 
124 ศูนย์ฟื้นฟูฯ เชียงใหม่ 44 44 44 
125 ศูนย์ฟื้นฟูฯ ปทมุธำน ี 60 60 60 
126 ศูนย์ฟื้นฟูฯ ระยอง 56 56 56 
127 ศูนย์ฟื้นฟูฯ สงขลำ 14 14 14 
128 สกลนคร 26 26 26 
129 สกลนคร สำขำสว่ำงแดนดนิ 7 7 7 
130 สงขลำ 44 44 44 
131 สงขลำ สำขำสะเดำ 14 14 14 
132 สงขลำ สำขำหำดใหญ ่ 54 54 54 
133 สตูล 23 23 23 
134 สมุทรปรำกำร 132 132 132 
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ล ำดับ หน่วยงำน 

ประเภท/จ ำนวน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ 
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ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับ
เครื่องคอมพวิเตอร์ แบบสิทธกิำรใช้งำน
ประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM)  

ที่มีลิขสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย 

ระบบป้องกนัไวรัส
คอมพิวเตอร์  

(Antivirus software) 

135 สมุทรปรำกำร สำขำบำงพลี 60 60 60 
136 สมุทรปรำกำร สำขำบำงเสำธง 50 50 50 
137 สมุทรปรำกำร สำขำพระประแดง 49 49 49 
138 สมุทรสงครำม 28 28 28 
139 สมุทรสำคร 85 85 85 
140 สมุทรสำคร สำขำกระทุ่มแบน 58 58 58 
141 สระแก้ว 17 17 17 
142 สระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 8 8 8 
143 สระบุร ี 63 63 63 
144 สระบุรี สำขำหนองแค 27 27 27 
145 สิงห์บุรี 26 26 26 
146 สุโขทัย 34 34 34 
147 สุพรรณบุร ี 30 30 30 
148 สุพรรณบุรี สำขำสำมชุก 9 9 9 
149 สุรำษฎร์ธำน ี 56 56 56 
150 สุรำษฎร์ธำนี สำขำเกำะสมุย 17 17 17 
151 สุรินทร ์ 30 30 30 
152 สุรินทร์ สำขำศรขีรภูม ิ 5 5 5 
153 หนองคำย 31 31 31 
154 หนองบัวล ำภ ู 23 23 23 
155 อ่ำงทอง 27 27 27 
156 อ ำนำจเจริญ 25 25 25 
157 อุดรธำน ี 52 52 52 
158 อุดรธำนี สำขำกมุภวำปี 9 9 9 
159 อุตรดิตถ ์ 33 33 33 
160 อุทัยธำน ี 28 28 28 
161 อุบลรำชธำน ี 46 46 46 
162 อุบลรำชธำนี สำขำเดชอุดม 9 9 9 

*** ส ำนกังำนประกันสังคม สงวนสิทธิ์ทีจ่ะปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งของอุปกรณ์ต่ำงๆ ในโครงกำรตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้งำนของแต่ละ
หน่วยงำน โดยผู้ขำยตอ้งด ำเนินกำรตำมควำมต้องกำรของส ำนกังำนประกันสังคม*** 

 
 


