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ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
 

1. ความเป็นมา 
                  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งระบบการบริการงาน ระบบ

การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการบริการห้องสมุด

ออนไลน์ ระบบสืบค้นศูนย์รักษ์ศิลป์  ระบบจองตั๋วออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบการบริการทั้งหน่วยงานภายใน

และภายนอก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการบ ารุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ  

                   ในการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพ่ือท าการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบ
สารสนเทศ ระบบบริหารงาน ระบบประชาสัมพันธ์ และ Software ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้
ระบบดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศให้มีศักยภาพในการให้บริการ  การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ เป็นงานหลักในการ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง เพราะการที่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ได้รับการพัฒนาและบ ารุงรักษาท่ีดี อาจส่งผลให้ระบบไม่สามารถท างานได้อย่างมี
เสถียรภาพ ข้อมูลสารสนเทศขาดความน่าเชื่อถือและไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
(Software) ซึ่งมีผลท าให้องค์กรไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเสถียรภาพและมีความปลอดภัย การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1  เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศ มีความพร้อมใช้งานอย่าง 
ต่อเนื่อง และเพ่ือสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ระบบมีความ
เสถียรภาพของระบบงาน  ดังต่อไปนี้ 

 1) ระบบเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อยของสถาบันฯ) 
  2) ระบบการลงทะเบียนการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติออนไลน์ 
  3) ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 
  4) ระบบสืบค้นศูนย์รักษ์ศิลป์ 
           5) ระบบจองตั๋วออนไลน์ (โรงละครวังหน้า) 
  6) ระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
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           8)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Cloud) 
2.2. เพ่ือบ ารุงรักษา Software ของแต่ละระบบงานของสถาบันฯให้สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.3.  เพ่ือปรับปรุง/พัฒนา บ ารุงรักษาและแก้ไขช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ให้สามารถท างานได้ถูกต้องและมีเสถียรภาพ ข้อมูลมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ  

2.4 เพ่ือบ ารุงและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Cloud) ของระบบสารสนเทศ ที่
ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย GIN สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือดูแล บ ารุงรักษาฐานข้อมูลให้เป็นสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

3. รูปแบบรายการระบบสารสนเทศที่ต้องบ ารุงรักษา  ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1 ดูแลและบ ารุงรักษาเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย ไมน่้อยกว่า 20 เว็บ 
2 ระบบการลงทะเบียนการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติออนไลน์ 1 ระบบ 
3 ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ 
4 ระบบสืบค้นศูนย์รักษ์ศิลป์ 

 
1 ระบบ 

5 ระบบจองตั๋วออนไลน์ (โรงละครวังหน้า) 1 ระบบ 
6 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 1 ระบบ 
7 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 1 ระบบ 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Cloud) ไม่น้อยกว่า 12 เครื่อง 
 

4. ข้อก าหนดคุณลักษณะในการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
         ผู้รับจ้างต้องให้บริการด้านบริการจัดการระบบสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา แก้ไข บ ารุงรักษา บริหาร
จัดการฐานข้อมูล รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงดูแลระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ และต้องรวบรวมปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการ
แก้ไข ข้อเสนอแนะ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการท างานของระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
         4.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ระบบคอมพิวเตอร์ของ 
สถาบันฯ เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลและระบบงานสนเทศทางคอมพิวเตอร์ อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติดีดังเดิม และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
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         4.2 การบ ารุงรักษาเพ่ือแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ท าการวิเคราะห์ ปรับปรุง/พัฒนา 
ซ่อมแซม แก้ไข ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ที่ขัดข้อง เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ สามารถกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
          4.3 บริการให้ค าปรึกษา แนะน า และด าเนนิการด้านเทคนิคเกี่ยวกับ System Software และ 
Application Software ของสถาบันฯ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ให้
ใช้งานได้เป็นปกติ 
          4.4 ดูแลตรวจสอบ พร้อมทั้งประสานงานการแก้ไขปัญหาของระบบฐานข้อมูลและระบบงาน
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดท าระบบมอมิเตอร์ เพ่ือตรวจสอบการท างานของเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์    

ย่อย พร้อมทั้งต้องจัดท าเป็นคู่การเข้าใช้งานให้กับทางผู้ดูแลระบบสารสนเทศของทางสถาบันฯ  

                  4.6  การบ ารุงรักษาระบบฐานข ้อม ูล ( Database System ) 

4.6.1 ผู้รับจ ้างต้องให้บร ิการในการดำเนินการตรวจสอบ ดูแล การทำงานของระบบฐาน 
ข้อมูลทั้งในการสำรองและการกู้คืนข้อมูล , ปร ับจ ูน Performance , Security , Message error log  ให้
ระบบ ฐานข ้อม ูลสามารถทำงานได้อย่างม ีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
และ Reorganization หรือ Reindex ตามที่สถาบันฯ กำหนด พร้อมจ ัดทำรายงานสร ุปค่าของการ setup 
เดิม , ค่าท่ี setup ใหม ่ ขัน้ตอน ผลการดำเนินการอย่างละเอียด ข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สถาบันฯ 
ทราบทุกครั้ง 

4.6.2 ผู้รับจ ้างต้องดูแลบำรุงร ักษาความปลอดภัย (Security) ของระบบ
ฐานข ้อม ูลโดยให้ ความร่วมม ือ ในการจ ัดทำแผนและแนวทางการปฏ ิบัติเพ่ือรองรับสถานการณ์ 
แก้ไขภ ัยพิบัติ รวมท ั้ง ประสานงาน ตรวจสอบข้อม ูล และระบบงานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารสานเทศ
ของสถาบันฯ 

4.7  การปรับปรุง/พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 8 ระบบ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ดูแลและบ ารุงรักษาเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย ไมน่้อยกว่า 20 เว็บ 
2 ระบบการลงทะเบียนการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติออนไลน์ 1 ระบบ 
3 ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ 
4 ระบบสืบค้นศูนย์รักษ์ศิลป์ 

 
1 ระบบ 

5 ระบบจองตั๋วออนไลน์ (โรงละครวังหน้า) 1 ระบบ 
6 ระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ระบบ 
7 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 1 ระบบ 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Cloud) ไม่น้อยกว่า 12 เครื่อง 
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4.7.1 ผู้รับจ ้างต้อง ตรวจสอบ ปร ับปร ุง แก้ไข ระบบงานสารสนเทศ ในส่วนของการ 
Configuration ระบบงาน และ โปรแกรมต่างๆ ในกรณีที่ม ีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับ ระบบงาน ทั้งในส่วน
ท ี่เป็น   Standard  และ Customized ทีจ่ ัดท าขึน้ก่อนวันทำสัญญาฉบับน ี้ ทั้งน ี้รวมถึง การ
ปร ับเปลี่ยน Version Software หรือการ Update ซอฟแวร์ใหม่ ที่จะป้องกันช่องโหว่ในการถูกโจมตี
จากแฮกเกอร์ โดยต้องไม่มีกระทบต่อท างานของระบบงานเดิม 

4.7.2 หากม ีการปร ับปร ุงเปลี่ยนแปลง ระบบงานสารสนเทศ หรือโครงสร ้าง
ฐานข ้อม ูลใหม่ ต้องจัดท าคู่มือการพฒันาระบบงาน พร้อมทั้งอบรมเพ่ิมเต ิมแก่ผู้ดูแลระบบงานของ
สถาบันฯ  

4.7.3 ผู้รับจ ้างต้องบร ิการตรวจสอบ และดูแลการทำงานของระบบงาน
สารสนเทศของสถาบันฯ ให้สามารถ ใช้งานไดอ้ย่างต่อเนื่องและม ีประสิทธิภาพอยู่เสมอโดยจะต้อง
รายงานผลการท างานของระสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.7.4 ผู้รับจ ้างต้องจัดทำแผนรายละเอียดการด าเนินการโครงการในการดูแลระบบงาน
สารสนเทศ พร้อมเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบ 

4.7.5 ผู้รับจ ้างต้องม ีทีมผู้เชี่ยวชาญทางดา้นระบบสารสนเทศ และการปรับปรุง
พัฒนาโปรแกรม สำหร ับให้คำปร ึกษา เข้าร ่วมประช ุม เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือปร ับปร ุง
ระบบงานแก่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานของสถาบันฯ ตามที่สถาบันฯร้องขอ  

4.7.6 ผู้รับจ ้างต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง แก้ไขระบบงาน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะให้กับสถาบันฯ ทราบ โดยต้อง
จัดท าเป็นรูปแบบรายงานตามแบบของผู้รับจ้าง โดยให้จัดส่งเป็นรูปแบบเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 ชุด 
และรูปแบบไฟล์โดยบันทึกในรูปแบบแฟลตไดร์หรือแผ่นซีดี/ดีวีดี ไม่น้อยกว่า 3 ชุด 
                      4.7.7  ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงและพัฒนา ระบบการลงทะเบียนการประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติออนไลน์ ให้ระบบสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ ได้โดยต้อง
ด าเนินการปรับปรุงระบบ ดังนี้ 
                            4.7.7.1  ปรับปรุงระบบให้สามารถเข้าบริหารจัดการเว็บไซต์ในการ
ปรับเปลี่ยนเพจหลัก ในการเพ่ิม/ลบ แก้ไข ได้ 
                            4.7.7.2  ปรับปรุงแก้ไขการลงทะเบียน จะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลการลง
เบียนอย่างน้อย ได้ดังนี้ 
                                 4.7.7.2.1 ข้อมูลเจ้าของผลงาน 

 ชื่อ – นามสกุล 

 รูปภาพ 

 วันเดือนปีเกิด 

 ที่อยู่ 
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 สถานศึกษา 

 ระดับการศึกษา 

 โทรศัพท์ 

 อีเมล์ 
                                4.7.7.2.2 ข้อมูลผลงาน 

 จ านวนผลงาน 

 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ชื่อผลงาน 

 เทคนิค 

 ขนาด 

 ส าเนารูปภาพ 

 ไฟล์แนบรูปภาพการประกวด 

                   4.7.7.3  ปรับปรุงแก้ไขการจัดการข้อมูลการประกวด อย่างน้อยดังนี้ 

 ระบบต้องสามารถแก้ไขเลขครั้งที่ประกวดได้ 

 ระบบต้องสามารถแก้ไขเอกสารส าหรับการดาวน์โหลด เช่น ใบสมัคร 

บนเว็บไซต์ได้ 

 ระบบต้องสามารถแก้ไขหน้าเพจหลัก ส าหรับการประกวดครั้ง

ต่อๆไปได้ 

 ระบบต้องสามารถสรุปรายงานการลงทะเบียน แยกประเภทอายุ 

ประเภทผลงาน ขนาด และระดับการศึกษาได้ 

                               4.7.7.4  ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลการสมัคร ผลงาน การประกาศผลรางวัล ให้

สามารถสรุปผลเป็นรูปแบบของการรายงานได้  

                                4.7.7.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการสมัคร ผลงานและ

การประกวดปีก่อนหน้าและปัจจุบันได้ โดยกดปุ่มเดียวสามารถท าได้ดังนี้ 

 Backup ข้อมูลการส่งผลงาน 

 Backup ไฟล์ผลงานทั้งหมด 

 Backup ข้อมูลผลการแข่งขัน 
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 Backup ข้อมูลผลงานร่วมแสดง 

 

                      4.7.7.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบในด้านอ่ืนๆ อย่างน้อยดังนี้ 

 ระบบต้องสามารถสร้างลิงค์เอกสารต่างๆ ให้ Download บน

เว็บไซต์ได้ 

 ระบบต้องสามารถสร้างลายน้ าบนรูปภาพผลงาน เพื่อป้องกันการ

คัดลอกไปใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

   ระบบต้องสามารถสร้างรายงานเจ้าของผลงาน โดยสรุปตามระดับ

อายุ และจ านวนผลงานได้ 

   ระบบต้องสามารถค านวณระดับอายุของวันเดือนปีเกิด โดยสามารถ

ค านวณผลได้ใน ระดับวันได้ 

   ระบบสามารถก าหนดผลงานที่ได้รับรางวัลได้ 

                        4.7.7.7 ปรับปรุงพัฒนาระบบในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล และ

เมื่อปรับปรุงพัฒนาระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต้องด าเนินการติดตั้งระบบและฐานข้อมูลบน Server Cloud 

พร้อมท าการตั้งค่าต่างๆให้พร้อมใช้งาน 

4.8 การบ ารุ งรั กษาระบบฐานข ้อม ูลและระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์โดยรวม 
4.8.1 ผู้รับจ ้างต้องให้บร ิการ บร ิหารจ ัดการ วิเคราะห์ แก้ไข ข้อบกพร่อง และรายงาน

ป ัญหาอันเกิดจาก ระบบฐานข ้อม ูลและระบบงานสารสนเทศ  โดยผู้รับจ ้างจะต้องดำเน ินการให้ระบบ
ฐานข ้อม ูลและระบบงานสารสนเทศของสถาบันฯ สามารถใช้งานเป็นปกต ิ พร้อมทั้งจ ัดทำรายงาน 
ความบกพร่องของระบบ รวมท ั้งวิธีแก้ไขปัญหา อย่างละเอียดและข้อเสนอในการป ้องกันในแต่ละครั้งท ี่
เกิดปัญหาให้ผู้ดูแลระบบของสถาบันฯ ทราบภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต ่เวลาที่แก้ไขแล ้วเสร็จ 

4.8.2 ผู้รับจ ้างต้องทำการทดสอบระบบงาน และตรวจสอบฐานข ้อม ูลให้ใช้
งานได้ดี ดังเดิมหลังจากดำเนินการจ ัดการ แก้ไข ปรับปรุง ระบบฐานข ้อม ูล และพัฒนาระบบงานฯ 
แล ้วเสร็จ 

4.8.3    ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน ระบบจัดการฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวข้างต้น ยังคงท างานได้ตามปกติ โดยตรวจสอบ
จากโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรมแต่ละระบบงาน และกระบวนการท างานอื่นท่ี
ท างานร่วมกันของแต่ละระบบ 
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4.8.4    ผู้รับจ้างต้องสามารถท าการส ารองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด ในที่ที่สถาบันฯ
ก าหนดให ้และในกรณีที่เกิดความช ารุดเสียหายของข้อมูล ผู้รับจ้างต้องด าเนินการกู้คืนข้อมูลตาม
สภาพเดิมที่อยู่ในสื่อนั้น 

4.8.5 การบ ารุงรักษาเพ่ือแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ผู้รับจ้างต้อง
เริ่มด าเนินการตรวจสอบ แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมระบบงานสารสนเทศของ
สถาบันฯ ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากสถาบันฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 

    4.8.5.1 กรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้อง
ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง หรือจัดการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้แล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น ตามระยะเวลาที่สถาบันฯ ก าหนด 

    4.8.5.2 กรณีท่ีโปรแกรมระบบงานสารสนเทศของสถาบันฯ ไม่สามารถใช้งานได้ 
ผู้รับจ้างต้องแก้ไข ปรับปรุง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตาม
ระยะเวลาที่สถาบันฯก าหนด 

    4.8.5.3 เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบงานสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์มีหลายระบบ และมีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมงานอื่นที่ผู้รับจ้างไม่ได้บ ารุงรักษา  ฉะนั้น
หากผู้รับจ้างต้องด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง ผู้รับจ้างต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
โปรแกรมระบบงานอ่ืน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการกับโปรแกรม
ระบบงานอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ 

4.8.6 ผู้รับจ ้างต้องดำเน ินการจ ัดหาบ ุคลากรในการแก้ไขปัญหา โดยต้องด าเนินการดังนี้ 

จัดหาผู้ทีม่ ีประสบการณ์ ความรู้ด้านระบบฐานข ้อม ูล และระบบงานสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน คอยให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากข้อบกพร่องของระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศผ่านทางโทรศัพท์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ
ที่สะดวกและรวดเร็ว ในวันและเวลาราชการ  พร้อมที่จะวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ให้การปฏิบัติงานสำเร็จ 

4.8.7 ผู้รับจ ้างต้องแจ้งรายช ื่อ สถานท ี่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต ่อได้ง่าย และสะดวก 
พร้อมประวัติ ประสบการณ์ และผลงานของทีมงาน ผู้ประสานงาน และผู้เชี่ยวชาญโดยจัดท าเป็นรูปแบบ
เอกสารให้กับทางสถาบันฯ  

4.8.8 ผู้รับจ ้างต้องสามารถให้คำปร ึกษาในการพัฒนา ปร ับปร ุง แก้ไข ระบบฐานข ้อม ูล 
และระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ตามที่สถาบันฯ ร้องขอ 

4.8.9 ผู้รับจ ้างต้องให้บร ิการในการให้คำปร ึกษา ข่าวสาร เทคโนโลยี เครื่องมือ และ 
Software สำหร ับการบร ิหารจ ัดการฐานข ้อม ูล การพัฒนา และใช้งาน ระบบงานฯ แก่สถาบันฯ 
อย่าง ต่อเนื่อง 

4.8.10 ในกรณีที่ผู้รับจ ้างต้องให้บร ิการในการบำรุงร ักษาระบบงานสารสนเทศฯ หลังเวลา
ราชการผู้รับจ ้าง ต้องจ ่ายคา่ล่วงเวลาในการปฏ ิบัติงาน ตามระเบียบของทางราชการ ให้กับเจ้าหนา้ที่ที่ต้อง
ปฏ ิบัติงาน ในส่วนท ี่เกี่ยวข้อง 
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4.8.11 ผู้รับจ ้างจะต้องจ ัดประช ุมร่วมกัน ระหว่างสถาบันฯกับผู้รับจ ้าง โดยเชิญ

คณะกรรมการตรวจร ับงานจ ้าง และเจ ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร ่วมประช ุมประจำ เดอืนๆ ละ 1 ครัง้ ทั้งน ี้ผู้
รับจ ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมทั้งหมด 

    4.8.12  หากม ีเหต ุจำเป็นต้องหยุดการให้บริการระบบงานฯ หรือระบบฐานข ้อม ูลลง 

ชั่วคราวเพ่ือดำเนินการ บร ิหารจ ัดการ ซ่อมแซม แก้ไขระบบฐานข ้อม ูล หรือระบบงานสารสนเทศฯ  ผู้รับ

จ ้างจะต้องทำ หนังสือแจ้งให ้ สถาบันฯ ทราบล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 3 วัน โดยข้อมูลที่แจ ้งดังกล่าว  อย่างน้อยต้อง

ม ีข้อมูล วันที ่และช ่วงเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ระยะเวลา และสถานที ่ที่ใช้ดำเนินการ สาเหตุที่ต้อง

ดำเน ินการ ผลกระทบท ี่อาจจะเกิดขึ้น และวิธ ีในการดำเนินการดังกล่าว เว ้นแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้

เร่งด่วนเพื่อให้ ระบบทำงานได้เป็นปกต ิ  ผู้รับจ ้างสามารถดำเนินการไดท้ันทหีล ังจากประสานงานกับเจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 

                        4.8.13   ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งปัญหา
และการแก้ปัญหา การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อย คือ ชื่อ/
หน่วยงานผู้แจ้ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของระบบที่เป็นปัญหา ความบกพร่องของระบบ ชนิด
ของปัญหา วันเวลาที่รับแจ้ง และชื่อผู้รับแจ้ง การด าเนินการแก้ไข เป็นต้น ให้ทางสถาบันฯทุกเดือน โดยจัดส่ง
ภายใน 5 วันท าการนับจากวันสิ้นเดือน จ านวน 3 เล่มต่อเดือน 

     4.8.14   Source Code โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการปรับปร ุง/พัฒนาระบบ 

และค่า Configuration ต่างๆ ทีด่ าเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงพัฒนา เมื่อหมดสัญญาจ ้างบร ิการต้องมอบสิทธิ

การใช้งานให้กับทางสถาบันฯ โดยจัดส่ง Source Code ในรูปแบบไฟล์บันทึกลงในแผ่นซีดี/ดีวีดีหรือ ฮาร์ดดิส 

External  อย่างน้อย 1 ชุด 

     4.8.15 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาการจ ้างเหมา

บำรุงร ักษาระบบฐานข ้อม ูล พร้อมระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์รายการใด รายการหน ึ่ง หรือทั้งหมด  

ในกรณีทีบ่ริษัทไม่ไดป้ฏิบัติตามข้อกำหนด ข้างต้น หรือสถาบันฯ มีระบบอ่ืนมาทดแทน 

 

5. การรับประกันการบ ารุงรักษา 
                  ผู้รับจ้างต้องรับประกันในการด าเนินการการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หากระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้
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ตามปกติ ภายในระยะเวลาที่สถาบันฯ ก าหนด มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับตามเกณฑ์การค านวณค่าปรับ 
ดังนี้ 
                  5.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลและระบบงานสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ตามข้อ 4.1 สถาบันฯ จะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา 
                  5.2 การบ ารุงรักษาเพ่ือแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) 
                      5.2.1 กรณีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของ
สถาบันฯ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 
3 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากสถาบันฯ โดยสถาบันฯ จะท าการจดบันทึกวัน เวลา และชื่อผู้รับแจ้งของผู้
รับจ้างไว้เป็นหลักฐาน หากผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเกิน 3 ชั่วโมง   สถาบันฯ จะปรับเวลาส่วน
ที่เกินเป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา เศษของชั่วโมงนับเป็นหนึ่งชั่วโมง จนกระทั่ง
การแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
จัดหาบริษัทอ่ืนเข้าด าเนินการแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด 
                     5.2.2 กรณีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของ 
สถาบันฯ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ นับรวมต้องไม่เกินเดือนละ 6 ชั่วโมง มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่า
จ้างคิดค่าปรับในส่วนที่เกินเป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา เศษของชั่วโมงนับเป็น
หนึ่งชั่วโมง 
 
6. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
       6.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย  อันเกิดจากการด าเนินการของผู้รับจ้างทุกกรณี 
       6.2 ผู้รับจ้างต้องรักษาความลับของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบงานสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ โดยไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง
สถาบันฯ เท่านั้น หากจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันฯ ถือเป็นความผิดของผู้
รับจ้าง ทั้งนีส้ถาบันฯ สามารถท่ีจะด าเนินคดีได้ตามกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้อง 
       6.3 ผู้รับจ้างไม่สามารถคัดลอก (Copy) ข้อมูลและโปรแกรมของสถาบันฯ ไปยังเครื่องนอกเหนือจากท่ี

สถาบันฯ ก าหนดได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสถาบันฯ เท่านั้น 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ตั้งแต ่ มกราคม 2559  ถึงกันยายน 2559 
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8. เงื่อนไขของการส่งมอบงานและการช าระเงิน 
        ก าหนดการช าระเงินเป็นงวด ทั้งหมด 9 เดือน เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา แก้ไขและ
บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   และระบบงานสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด และคณะกรรมการตรวจรับได้ด าเนินการตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว 
        งวดที่ 1 ส่งรายงานการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา ระบบการลงทะเบียนการประกวดศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติออนไลน์และรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนมกราคม 2558 เป็นเงิน  12,000 บาท 
        งวดที่ 2 ส่งคู่มือการใช้งาน ระบบการลงทะเบียนการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ออนไลน์ จ านวน 3 เล่มและไฟล์คู่มือการใช้งานและ Source Code ของระบบการลงทะเบียนฯ ในรูปของ
แผ่นซีดีหรือดีวีดีจ านวน 3 แผ่น รายงานรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2559 เป็นเงิน  11,000 บาท 
        งวดที่ 3 ส่งรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนมีนาคม  2559 เป็นเงิน  11,000 บาท 
        งวดที่ 4 ส่งรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนเมษายน  2559 เป็นเงิน  11,000 บาท 
        งวดที่ 5 ส่งรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนพฤษภาคม  2559 เป็นเงิน  11,000 บาท 
        งวดที่ 6 ส่งรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนมิถุนายน  2559 เป็นเงิน  11,000 บาท 
        งวดที่ 7 ส่งรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2559 เป็นเงิน  11,000 บาท 
        งวดที่ 8 ส่งรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนสิงหาคม  2559 เป็นเงิน  11,000 บาท 
         งวดที่ 9 ส่งรายงานการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ประจ าเดือนกันยายน  2559 เป็นเงิน  11,000 บาท     
 
9. อัตราค่าปรับ 
        ในกรณีทีผู่้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานและสัญญาจ้างหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  และสถาบันฯ 
ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้างแต่ไม่ต่ ากว่าวัน
ละ 100 บาท นับแต่วันล่วงเลยก าหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
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10. งบประมาณในการด าเนนิการ 
           วงเงินในการด าเนินโครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเงิน
รายได้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปี 2559 
 

 


