ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช$งานก$อสราง

1.ชื่อโครงการ การจัดจางพัฒนาระบบตรวจสอบคาธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement
Mapping and Issuing Receipt)
หนวยงานเจาของโครงการ ฝ7ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)

16 พฤษภาคม 2561

777,997.00 บาท (รวมภาษีมลู คาเพิ่มแลว)

4.แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผูใหบริการ
4.1 บริษัท อบาเคต จํากัด
4.2 บริษัท มิกซOโปร แอดวานซO จํากัด

5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายอนุสรณO

เอมกมล

ผูอํานวยการอาวุโสฝ7ายบริหารสํานักงาน

5.2 นางสาวอุไร

สิรวิศิษฐO

ผูชวยผูอํานวยการฝ7ายบัญชีและการเงิน

5.3 นางสาวพิไลพร

ซุงสุวรรณO

ผูจัดการอาวุโสสวนจัดซื้อ

รายละเอียดงาน
การจัดจางพัฒนาระบบตรวจสอบคาธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement Mapping
and Issuing Receipt) รายละเอียดดังนี้
1 คุณสมบัติพื้นฐานของซอฟตOแวรOสําหรับระบบตรวจสอบคาธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment
Statement Mapping and Issuing Receipt)
- เปYนซอฟตOแวรOที่ออกแบบเฉพาะตามวัตถุประสงคOและขอกําหนดของ บสย. ที่กําหนดในเอกสารฉบับนี้
- เปYนซอฟตOแวรOประเภท Web Application พัฒนาโดยเครื่องมือ Microsoft .NET Framework 4.0 ขึ้นไป
ดวยภาษา C#.NET
- สามารถใชงานรวมกับระบบฐานขอมูล Microsoft SQL Sever ที่บสย.ใชงานอยู
- สามารถติดตั้งและใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรOแมขายที่ บสย.ใชงานอยู
- สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Magic) ได
- สามารถใชงานระบบไดโดยไมจํากัดจํานวนผูใชงาน
- สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานตามระดับของผูใชงาน และ กลุมผูใชงาน
- มีระบบ และหนาจอในการบริหารจัดการคาพื้นฐานของระบบเพื่อรองรับการทํางานของระบบ เชน การเปลี่ยน
คา Configuration ตางๆ ที่ใชงานในระบบผานทางหนาจ
- มีหนาจอ และเมนูในการบันทึกขอมูล อยางนอย ดังนี้
ชื่อ ลูกคา พรอมรายละเอียดที่ใชในการออกใบเสร็จรับเงิน
จํานวนเงินที่จะออกใบเสร็จรับเงิน
ชื่อธนาคารและสาขาที่โอนเงิน
วันที่รับชําระเงิน
ประเภทการรับชําระเงิน
ขอมูลอื่น ๆ ตามที่ บสย. กําหนด
- เมื่อบันทึกขอมูลและออกใบเสร็จรับเงินแลว (post) ระบบไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลได
- มีหนาจอในการสืบคน และเรียกดูขอมูลตางๆ ตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
- การแสดงขอความเตือน และขอความผิดพลาด เปYนภาษาไทยเปYนหลัก โดยอาจมีภาษาอังกฤษรวมดวย ตามที่
จําเปYนและเหมาะสม
- มีระบบบริหารจัดการ Log ในการใชงาน และ Error Log อยางเหมาะสมในการจัดเก็บ Log โดย
สามารถเรียกดูยอนหลังไมนอยกวา 90 วัน เชนการเขาใชงานระบบ การนําเขาขอมูล การเชื่อมตอกับ
ระบบงานอื่นๆ การแกไขขอมูลที่สําคัญ ขอผิดพลาดในการใชระบบ (Error)
- ระบบตองสํารองขอมูลและเรียกคืนขอมูลจากระบบได
2 การกําหนดขอมูลพื้นฐาน (Master) ของระบบ
- มีระบบ และหนาจอในการบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบเพื่อรองรับการทํางานของระบบ
- สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลพื้นฐานของระบบ
- สามารถเพิ่ม บันทึก แกไขขอมูลพี้นฐานของระบบตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
- สามารถลบขอมูลพี้นฐานของระบบตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
- สามารถสืบคนขอมูลพื้นฐานของระบบตามเงื่อนไขตางๆ เชน รหัส ชื่อ หรือเงื่อนไขอื่นๆที่เหมาะสม
- สามารถเรียกดูขอมูลพื้นฐานของระบบตามเงื่อนไขตางๆ เชน รหัส ชื่อ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ เหมาะสมตาม
สิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล












- สามารถปqองกันการบันทึกขอมูลพืน้ ฐานซ้ํา และมีขอความเตือนการบันทึกขอมูลซ้ํา
- สามารถจัดเก็บวันทีส่ รางขอมูล และผูบันทึก ในการสรางขอมูลพื้นฐานใหม
- สามารถจัดเก็บวันที่แกไขขอมูล และผูแกไข ในการแกไขขอมูลพื้นฐานของระบบ
3.การกําหนดสิทธิ์การใชงาน
- การกําหนดกลุมผูใชงาน
มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการกลุมผูใชงาน
มีหนาจอในการเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบ กลุมผูใชงานได
- การกําหนดระดับผูใชงาน
มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการระดับผูใชงาน
มีหนาจอในการเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบ ระดับผูใชงานได
- การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน
มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชงาน
มีหนาจอในการเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบสิทธิ์ผูใชงานได
มีรายงานทะเบียนสิทธิ์ผูใชงาน แยกตามฝ7ายงาน แยกตามกลุมผูใชงาน แยกตามระดับผูใชงาน แยก
ตามสิทธิ์ผูใชงาน
- การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
มีหนาจอในการเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบสิทธิ์การเขาถึงขอมูลได
สามารถเพิ่มลดเมนูการใชงานไดตามกลุม และสิทธิ์การใชงานได
สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานได
4. การกําหนดรหัสผาน
- มีระบบหรือหนาจอในการกําหนดเงื่อนไขของรหัสผาน เชน
ตองสามารถกําหนดรหัสผาน ใหประกอบดวย ตัวเลข ตัวเล็ก ตัวใหญ ตัวอักขระพิเศษ ได
ตองสามารถกําหนดความยาวของรหัสผานได เชน 8 ตัวขึ้นไป
ตองสามารถกําหนดใหเปลี่ยนรหัสผานทุกๆ 90 วัน
- มีระบบหรือหนาจอเปลี่ยนรหัสผาน หนาจอลืมรหัสผาน ใหกับผูใชงาน
- สนับสนุนการกําหนดผูใชงานระบบใหมีใชงานแบบเชื่อมตอ Active Directory (AD) โดยใหสามารถ
เลือกใชงานหรือไมใชงาน Function นี้ได
5. สิทธิ์การใชงานระบบ
User Classes
Characteristics




























Admin

• สามารถแกไขการกําหนดคุณสมบัติของระบบ (system configuration)
• สามารถกําหนดสิทธิผ์ ูใชเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับระบบ (system security)

Manager

• สามารถบันทึกขอมูลได
• สามารถแกไขขอมูลของระบบได (ทั้งกอน post และ หลัง post)
• สามารถสงคืนขอมูลใหตนสังกัดเมื่อพบขอผิดพลาดได
• สามารถ export ขอมูลในรูปแบบของไฟลO excel และ text file.
• สามารถพิมพOรายงานจากระบบได (printer & pdf)

User

• สามารถบันทึกขอมูลได
• สามารถแกไขขอมูลเฉพาะของตัวเองได (กอน post )
• สามารถ export ขอมูลในรูปแบบของไฟลO excel และ text file.
• สามารถพิมพOรายงานจากระบบได (printer & pdf)

Viewer

• สามารถเรียกดูขอมูลของทั้งระบบได
• สามารถพิมพOรายงานจากระบบได (printer & pdf)
• ไมสามารถบันทีกและแกไขขอมูลได

6. การบริหารจัดการขอมูลและการออกรายงาน
- สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงาน
- สามารถเรียกดูรายงานของระบบโดยกําหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เหมาะสมตามขอมูลพื้นฐาน ที่ปรากฎในรายงาน
และตามสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานโดยการกําหนดเงื่อนไขที่เกียวกับวันที่ของรายงาน ที่เหมาะสม เชน ชวงวันที่
ที่เรียกดูรายงาน หรือชวงเดือนที่เรียกดูรายงาน หรือชวงปzที่เรียกดูรายงานตามความเหมาะสมของแตละ
รายงาน และ ณ เวลาที่ตองการได
- มีการพิมพO ชื่อผูพิมพO วันที่พิมพO เวลาที่พิมพO และหมายเลขหนา/จํานวนหนาทั้งหมดของรายงาน
- สามารถเรียกดูรายงานผานทางหนาจอได
- สามารถออกรายงานเปYนไฟลOประเภท PDF ได
- สามารถ Export ขอมูลออกมาในรูปแบบของ Microsoft Excel และ Text File ได
- สามารถ Import ขอมูลเขาในลักษณะของ Batch ได
7. คุณสมบัติและความตองการของระบบ
- ระบบจะตองเชื่อมโยงขอมูลลูกคา ขอมูลการค้ําประกัน ขอมูลการรับชําระเงิน ขอมูลการออกใบเสร็จรับเงิน
และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จากระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Magic) ของ บสย. ได
- ระบบจะตองนําเขาขอมูลการเดินบัญชี (Statement) และ Bill Payment จากบัญชีธนาคารของ
บสย. จากธนาคารตางๆทุกบัญชี ทั้งในรูปแบบ (1) Excel File (2) Text File และ (3) รูปแบบการ
บันทึกเขาแบบ Manual โดยระบบจะตองสามารถแสดงรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฎในรายการเดิน
บัญชี ไดแก ธนาคาร สาขา ประเภทรายการนําฝาก (เชน เงินสด เช็ค หรือ Bill Payment ของ
ธนาคาร) และขอมูลอื่นๆ
- ในกรณีของ Bill Payment ระบบจะตองสามารถจับคูรายการรับชําระของ Bill Payment กับระบบงานที่
เกี่ยวของไดอัตโนมัติ แตหากมีรายการใดที่ไมสามารถจับคูได ใหแสดงการแจงเตือนที่หนาจอและออก
รายงานเพื่อแสดงรายละเอียดรายการที่ไมสามารถจับคูได
- ในกรณีของรายการรับชําระใน Statement เปYนยอดรวมที่เกิดการรับชําระจากหลายๆ LG รวมกันซึ่งจะมีไฟลO
แนบแสดงรายการรับชําระเงินในแตละ LG ระบบตองสามารถ Upload ไฟลOแนบนั้นเขาระบบและยืนยันการ
รับชําระเงินไปที่ระบบงานค้ําประกันสินเชื่อ (Magic) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินได
- รายการเดินบัญชี (Statement) ภายใตบัญชีธนาคารของ บสย. ระบบจะตองสามารถดําเนินการดังนี้
รายการเงินรับคาธรรมเนียมการค้ําประกัน รายการเงินรับคาติดตามหนี้คาประกันชดเชย และ
รายการรับชําระคาอื่นๆ ใหเชื่อมโยงขอมูลกับระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Magic) เพื่อยืนยันการรับ
ชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงินในระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Magic)
ในกรณีที่มีการออกใบเสร็จรับเงินที่ระบบงานค้ําประกันสินเชื่อ (Magic) ไดแลวระบบจะตอง
สามารถรูยอดเงินและสถานะของการออกใบเสร็จรับเงินจากระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Magic)




กรณีที่ยอดเงินรับเขามานอยกวาหรือมากกวารายการที่ตองรับชําระหรือออกใบเสร็จรับเงิน แตมี
สวนตางไมเกินกวาคาที่ทาง บสย. กําหนด ใหระบบสามารถยืนยันการรับเงินไปที่ระบบงานค้ํา
ประกันสินเชื่อ (Magic) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินได และนําคาสวนตางไปจัดทํารายงานเพื่อตั้งบัญชี
รับรูเปYนรายไดหรือคาใชจายตามคาสวนตางของการรับชําระรายการนั้นได
กรณีที่ยอดเงินรับเขามามากกวารายการที่ตองรับชําระ แตมีสวนตางมากกวาคาที่ทาง บสย. กําหนด ให
ระบบสามารถยืนยันการรับเงินไปที่ระบบงานค้ําประกันสินเชื่อ (Magic) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินได
และนําคาสวนตางไปตั้งพัก เพื่อรับชําระรายการอื่นๆ หรือรอคืนเงินใหกับผูที่ชําระเงินเขามาเกิน
กรณีที่ยอดเงินที่รับเขามานอยกวารายการที่ตองรับชําระ แตมีสวนตางมากกวาคาที่ทาง บสย.
กําหนด ใหระบบชะลอการยืนยันขอมูลการรับชําระ จนกวาจะมีรายการชําระเงินเขามาใหครบถวน
จํานวนเงินที่ชะลอนั้นตองนําไปตั้งพัก และออกรายงานได
รายการเงินรับชําระคาอื่นๆ ที่ไมจําเปYนตองเชื่อมโยงกับระบบงานค้ําประกันสินเชื่อ (Magic)
ระบบจะตองรองรับการบันทึกขอมูลเขาระบบโดยวิธีการปqอนขอมูลจากหนาจอโดยผูใชงานได
หากยังมีเงินคงคางที่ลูกคาชําระเงินและยังไมไดออกใบเสร็จใหระบบสามารถออกรายงานบัญชีเงินตั้ง
พักตามรายลูกคาได หรือตั้งพักตามที่ บสย. กําหนดได
ระบบงานจะตองรองรับ Statement 1 รายการรับชําระเงิน กับการออกใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
ระบบงานจะตองรองรับ Statement 1 รายการรับชําระเงิน กับการออกใบเสร็จรับเงินหลายฉบับ
ระบบงานจะตองรองรับ Statement หลายรายการรับชําระเงิน กับการออกใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
ระบบงานจะตองรองรับ Statement หลายรายการรับชําระเงิน กับการออกใบเสร็จรับเงินหลายฉบับ
กรณีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบงานค้ําประกันสินเชือ่ (Magic) หรือกรณีที่มีการ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเดิมโดยที่ยังไมมีการออกใบเสร็จรับเงินใหมภายในวันเดียวกัน ระบบ
จะตองเชื่อมโยงขอมูลการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และสถานะของการออกใบเสร็จรับเงินใหม
จากระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Magic) ได เพื่อใชในการตั้งพักรายการและออกรายงานตางๆได
รายการเดินบัญชี (Statement) ภายใตบัญชีธนาคารของ บสย. ในกรณีที่มีรายการจายเงินออกจากบัญชี
ธนาคารของ บสย. ระบบจะตองนํารายการเหลานั้นมาใชประกอบการทํารายงานตางๆ เชน การกระทบ
ยอด เปYนตน
ระบบตองสามารถออกรายงานตามเงื่อนไขและรูปที่ บสย. กําหนด โดยอยางนอยตองมีรายงานดังตอไปนี้
รายงานเพื่อกระทบยอดเงินการรับชําระจาก Statement ของธนาคารกับขอมูลการออก
ใบเสร็จระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Magic)
รายงานเพื่อกระทบยอดเงินการรับชําระจาก Statement ของธนาคารกับขอมูลการออก
ใบเสร็จระบบงานอื่นๆ หรือทั้งหมดรวมทั้งระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Magic)
รายงานเพื่อลงรายการทางบัญชีกับระบบบัญชี (Oracle ERP)
รายงานการจายเงินออกจากสมุดบัญชีประจําวัน
รายงานการรับเงินเขาสมุดบัญชีประจําวัน
รายงานบัญชีตั้งพัก ที่ยังไมไดออกใบเสร็จ
รายงานยอดยกมาก รายการ Statement และยอดคงเหลือในสมุดบัญชีธนาคาร
รายงานเงินขาดเงินเกินที่ไมเกินคาที่ บสย. ตองไปลงรายการทางบัญชีเปYนรายไดหรือ
คาใชจาย
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รายงานแสดง รายการ Statement ทั้งหมดเลือกตามสถานะได เชน ตรวจสอบแลว ชลอ
การออกใบเสร็จ ยังไมตรวจสอบ มียอดเงินเกิน มียอดเงินขาด หรืออื่นๆตามที่บสย. กําหนด
เปYนตน
รายงานแสดง รายการ Statement ที่สามารถกําหนดการกรองขอมูล และเลือกฟ€ลดOขอมูล
ไดเองจากผูใชงาน
รายงานทะเบียนสิทธิ์ผูใชงาน แยกตามฝ7ายงาน แยกตามกลุมผูใชงาน แยกตามระดับผูใชงาน แยก
ตามสิทธิผ์ ูใชงาน
รายงานอืน่ ๆ ตามที่บสย.กําหนด
8. การโอนยายขอมูล
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสOตองดําเนินการโอนยายขอมูล จาก File Excel มายังระบบตรวจสอบ








คาธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement Mapping and Issuing Receipt)

