ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช$งานก$อสราง

1. ชื่อโครงการ การจัดจางพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) จํานวน 1 งาน
หน&วยงานเจาของโครงการ ฝ.ายบัญชีและการเงิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย&อม (บสย.)

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2,350,000.00 บาท (รวมภาษีมลู ค&าเพิ่มแลว)

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 22 มีนาคม 2562
2,086,500.00 บาท (รวมภาษีมลู ค&าเพิ่มแลว)

4. แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผูขาย
4.1 บริษัท อินเตอรFฟHนสF แอดไวเซอรี่ จํากัด
4.2 บริษัท มิกซFโปร แอดวานซF จํากัด

5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายอนุสรณF เอมกมล

ผูอํานวยการอาวุโสฝ.ายบริหารสํานักงาน

5.2 นางผกามาศ สัจจพงษF

ผูอํานวยการฝ.ายบัญชีและการเงิน

5.3 นางสาวศิยาพร พันธFฟMก

ผูจัดการส&วนจัดซื้อ

1. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสFจะตองดําเนินการจัดทําระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting)นําเขา
ขอมูลเดิม ทดสอบระบบและติดตั้งระบบจริงใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งการดําเนินการดังกล&าวขางตนจะตองเปRนไปตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) โดยดําเนินการ
ตามขอบเขตงานตามในหัวขอต&างๆ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติพื้นฐานของระบบวางแผนงบประมาณ
1.1.1 เปRนซอฟตFแวรFประเภท Web Application พัฒนาดวยภาษา C#.NET, ASP.NET หรือ JAVA
1.1.2 สามารถใชงานร&วมกับระบบฐานขอมูล Microsoft SQL ที่ บสย. ใชงานอยู&
1.1.3 สามารถบันทึก/นําเขาขอมูลจากระบบงานภายในของ บสย. ที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณ
1.1.4 สามารถใชงานระบบไดโดยไม&จํากัดจํานวนผูใชงาน
1.1.5 มีหนาจอในการกําหนดขอมูลพื้นฐาน (Master) ของระบบ
1.1.6 สามารถเพิ่ม/ลบ/แกไข ผูใชงานได
1.1.7 สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานเมนู และสิทธิ์การเขาถึงขอมูลได
1.1.8 มีหนาจอสําหรับเปลี่ยนรหัสผ&านใหกับผูใชงาน
1.1.9 มีหนาจอสําหรับรีเซ็ตรหัสผ&านสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator)
1.1.10 สามารถบันทึกรายงานเปRนไฟลF PDF Microsoft Excel และ Text File
1.1.11 มีหนาจอในการสืบคน และเรียกดูขอมูลต&างๆ ตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
1.1.12 การแสดงขอความเตือน และขอความผิดพลาด เปRนภาษาไทยเปRนหลัก โดยอาจมีภาษาอังกฤษร&วมดวย ตามที่
จําเปRนและเหมาะสม
1.1.13 มีระบบในการจัดเก็บ Log ในการใชงาน และ Error Log อย&างเหมาะสมในการจัดเก็บ Log โดย สามารถเรียกดู
ยอนหลังไม&นอยกว&า 90 วัน เช&น การเขาใชงานระบบ การบันทึก/นําเขาขอมูล การแกไขขอมูลที่สําคัญ ขอผิดพลาดในการใชระบบ (Error)
1.1.14 ระบบจะตองมีการจัดเก็บขอมูลที่มีการบันทึก/เพิ่ม/แกไข/เปลี่ยนแปลงขอมูล/ลบขอมูลในระบบ โดยตองมีการ
จัดเก็บวันเวลาที่บันทึก/แกไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ/ผูบันทึก/แกไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ ล&าสุด
1.2 การกําหนดขอมูลพื้นฐาน (Master) ของระบบ
1.2.1 สามารถเพิ่ม บันทึก/แกไข/ลบขอมูลพี้นฐานของระบบตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
1.2.2 สามารถสืบคนขอมูลพื้นฐานของระบบตามเงื่อนไขต&างๆ เช&น รหัส ชื่อ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสม
1.2.3 สามารถปuองกันการบันทึกขอมูลพื้นฐานซ้ํา และมีขอความเตือนการบันทึกขอมูลซ้ํา
1.2.4 สามารถจัดเก็บวันที่สรางขอมูล และผูบันทึก ในการสรางขอมูลพื้นฐานใหม&
1.2.5 สามารถจัดเก็บวันที่แกไขขอมูล และผูบันทึก ในการบันทึกขอมูลพื้นฐานของระบบ
1.3 สิทธิ์การใชงานระบบ
1.3.1 การกําหนดกลุ&มสิทธิ์ของผูใชงาน (User Role)
(1) มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการ กลุ&มสิทธิ์ผูใชงาน
(2) สามารถเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบ กลุ&มสิทธิ์ผูใชงานได
(3) สามารถเพิ่มลดเมนูการใชงานไดตามกลุม& สิทธิ์การใชงานได
1.3.2 การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน (User)
(1) มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการ สิทธิ์ผูใชงาน
(2) สามารถเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบ สิทธิผ์ ูใชงานได
(3) สามารถออกรายงาน ทะเบียนสิทธิ์ผูใชงาน แยกตามฝ.ายงาน กลุ&มสิทธิ์ของผูใชงาน ระดับในการเขาถึงขอมูล
1.3.3 การกําหนดระดับในการเขาถึงขอมูลของฝ.ายงานได (User Level)

(1) มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการ ระดับในการเขาถึงขอมูล
(2) สามารถเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบ ระดับในการเขาถึงขอมูล
(3) สามารถปรับเปลี่ยน ระดับในการเขาถึงขอมูลได
1.4 การกําหนดรหัสผ&านตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของ บสย.
1.4.1 มีระบบหรือหนาจอในการกําหนดเงื่อนไขของรหัสผ&าน
1.4.2 มีระบบหรือหนาจอเปลี่ยนรหัสผ&าน หนาจอลืมรหัสผ&าน ใหกับผูใชงาน
1.4.3 สนับสนุนการกําหนดผูใชงานระบบใหมีการใชงานแบบเชื่อมต&อ Active Directory (AD) โดยใหสามารถเลือกใช
งานหรือไม&ใชงาน Function นี้ได
1.5 สิทธิ์การใชงานระบบและการเขาถึงขอมูล
User Classes
Role
Level
ผูรับผิดชอบ
IT Admin
• สามารถแกไขการกําหนดคุณสมบัติของระบบ
ทุกฝ.ายงาน เฉพาะ
• ฝ.ายเทคโนโลยี
(system configuration)
ขอมูลสิทฺธิ์การใชงาน สารสนเทศ
• สามารถกําหนดสิทธิผ์ ูใชเพื่อสรางความปลอดภัย
และขอมูล Master
ใหกับระบบ (system security) เปRนตน
• สามารถกําหนดสิทธิผ์ ูใชเพื่อสรางความปลอดภัย
ใหกับระบบ (system security) เปRนตน
Admin
• สามารถบันทึกขอมูลไดตามสิทธิข์ องเมนูการใชงาน ทุกฝ.ายงาน
ฝ.ายบัญชีและการเงิน
• สามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟลF excel
และ text file.
• สามารถออกรายงานจากระบบได (printer & pdf)
• สามารถเปลี่ยนสถานะจากการอนุมัติ ใหเปRนการ
แกไขและแจงเตือนทาง e-mail
Approval
• สามารถบันทึกขอมูลไดตามสิทธิข์ องเมนูการใชงาน เขาถึงขอมูลไดตาม
ผูมีอํานาจตามที่ไดรับ
• สามารถแกไขขอมูลของระบบไดตามสิทธิ์ของเมนู
ฝ.ายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
การใชงาน (ขอมูลก&อนการอนุมัต)ิ
มอบหมาย
• สามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟลF excel
และ text file.
• สามารถออกรายงานจากระบบได (printer & pdf)
• สามารถอนุมตั ิ การส&งขอมูลได
User
• สามารถบันทึกขอมูลไดตามสิทธิข์ องเมนูการใชงาน เขาถึงขอมูลไดเฉพาะ พนักงานตามที่ไดรับ
• สามารถแกไขขอมูลของระบบไดตามสิทธิ์ของเมนู
ฝ.ายงานของผูใชงาน มอบหมายใหบันทึกขอมูล
การใชงาน (ขอมูลก&อนการอนุมัต)ิ
เอง
• สามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟลF excel
และ text file.
• สามารถออกรายงานจากระบบได (printer & pdf)
Management
• สามารถเรียกดูขอมูลไดตามสิทธิข์ องเมนูการใชงาน ทุกฝ.ายงาน
ระดับผูช&วยผูจัดการทั่วไป
• สามารถ Export ขอมูลในรูปแบบของไฟลF excel
ขึ้นไป
และ text file.
• สามารถออกรายงานจากระบบได (printer & pdf)

1.6 การบริหารจัดการขอมูลและการออกรายงาน
1.6.1 สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงาน
1.6.2 สามารถเรียกดูรายงานของระบบโดยกําหนดเงื่อนไขต&างๆ ที่เหมาะสมตามขอมูลพื้นฐาน ที่ปรากฎใน
รายงาน และตามสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานโดยการกําหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับวันที่ของรายงานที่เหมาะสม
เช&น ช&วงวันที่ที่เรียกดูรายงาน หรือช&วงเดือนที่เรียกดูรายงาน หรือช&วงป•ที่เรียกดูรายงานตามความ
เหมาะสมของแต&ละรายงาน และ ณ เวลาที่ตองการได
1.6.3 มีการพิมพF ชื่อฝ.ายงาน วันที่พิมพF และหมายเลขหนา/จํานวนหนาทั้งหมดของรายงาน
1.6.4 สามารถเรียกดูรายงานผ&านทางหนาจอได
1.6.5 สามารถออกรายงานเปRนไฟลFประเภท PDF ได
1.6.6 สามารถ Export ขอมูลออกมาในรูปแบบของ Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได
1.6.7
สามารถ Import ขอมูลเขาไดในรูปแบบ Microsoft Excel
1.7 รายละเอียดระบบวางแผนงบประมาณ
1.7.1 สามารถจัดการหมวดบัญชีต&าง ๆ ได ดังนี้
1.7.1.1 รายได สามารถกําหนดหมวดของรายไดและรหัสบัญชีได
1.7.1.2 ค&าใชจ&าย สามารถกําหนดหมวดค&าใชจ&ายและรหัสบัญชีได
1.7.1.3 สินทรัพยF สามารถกําหนดหมวดของสินทรัพยFและรหัสบัญชีได
1.7.1.4 หนี้สิน สามารถกําหนดหมวดของหนี้สินและรหัสบัญชีได
1.7.1.5 ส&วนของผูถือหุน สามารถกําหนดหมวดของส&วนของผูถือหุนและรหัสบัญชีได
1.7.2 สามารถกําหนดรูปแบบ (Template) เพื่อบันทึกขอมูลไดดังนี้
1.7.2.1 สามารถเลือกรายการที่เกีย่ วของใหฝ.ายงานได
1.7.2.2 สามารถกําหนดระยะเวลา และแจงเตือนฝ.ายงานได
1.7.2.3 สามารถกําหนดจํานวนป•ในการวางแผนงบประมาณไดอย&างนอย 5 ป•
1.7.2.4 สามารถติดตามสถานะได
1.7.2.5 สามารถยกเลิกการอนุมตั ิ เพื่อใหฝ.ายงานกลับไปแกไขขอมูลได
1.7.3 สามารถบันทึก/นําเขาขอมูลงบประมาณไดดังนี้
1.7.3.1 รายได
- รายไดที่เกิดขึ้นจริง : สามารถบันทึก/นําเขาขอมูลรายไดที่เกิดขึ้นจริงจากระบบงานภายในของ บสย. ที่
เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณได และมีหนาจอในการบันทึกขอมูล (Key in) ในกรณีที่ไม&สามารถ
บันทึก/นําเขาขอมูลได
- รายไดประมาณการล&วงหนา : สามารถกําหนดรายไดประมาณการล&วงหนา หรือประมาณการอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดได
1.7.3.2 ค&าใชจ&าย
- ค&าใชจ&ายที่เกิดขึ้นจริง : สามารถบันทึก/นําเขาขอมูลค&าใชจ&ายที่เกิดขึ้นจริงจากระบบงานภายในของ
บสย. ที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณได และมีหนาจอในการบันทึกขอมูล (Key in) ในกรณีที่ไม&
สามารถบันทึก/นําเขาขอมูลได
- ค&าใชจ&ายประมาณการล&วงหนา : สามารถกําหนดค&าใชจ&ายประมาณการล&วงหนา หรือประมาณการ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค&าใชจ&ายได

1.7.3.3 สินทรัพยF สามารถบันทึก/นําเขาขอมูลรายการสินทรัพยF จํานวนสินทรัพยF มูลค&าสินทรัพยF และ สามารถ
คํานวณค&าเสื่อมราคาของสินทรัพยFได
1.7.3.4 หนี้สิน สามารถบันทึก/นําเขาขอมูลหนีส้ ิน ระยะเวลา และอัตราดอกเบีย้ ได
1.7.3.5 ส&วนของผูถือหุน สามารถบันทึก/นําเขารายการส&วนของผูถือหุน เช&น ทุนจดทะเบียน เปRนตน
1.7.4 สามารถบันทึก/นําเขาขอมูลโครงการ และประมาณการรายไดและค&าใชจ&ายของโครงการได
1.7.5 มีหนาจอสําหรับการอนุมัตขิ อมูลในระบบ
1.7.6 สามารถสรางสมมติฐานทางการเงิน และจัดทํางบการเงินไดดังนี้
1.7.6.1 สามารถบริหารจัดการเวอรFชั่นในการสรางสมมติฐานทางการเงิน
1.7.6.2 สามารถกําหนดค&าพารามิเตอรFต&าง ๆ เช&น ประมาณการรายได-ค&าใชจ&าย อัตราการเติบโตของ
รายได-ค&าใชจ&าย อัตราการจ&ายเงินปMนผล เปRนตน
1.7.6.3 สามารถจัดทํา งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากสมมติฐานทางการเงิน โดยประมาณการ
ไดล&วงหนาอย&างนอย 5 ป• และแสดงงบเปรียบเทียบได
1.7.6.4 สามารถจัดทํา งบแสดงฐานะทางการเงิน จากสมมติฐานทางการเงิน โดยประมาณการไดล&วงหนา
อย&างนอย 5 ป• และแสดงงบเปรียบเทียบได
1.7.6.5 สามารถจัดทํา งบกระแสเงินสด จากสมมติฐานทางการเงิน โดยประมาณการไดล&วงหนาอย&างนอย 5 ป•
และแสดงงบเปรียบเทียบได
1.7.7 สามารถเปรียบเทียบขอมูลตามสมมติฐานต&าง ๆ ในมุมมองที่ บสย. กําหนดได
1.7.8 สามารถแจกแจงขอมูล (Drill Down) ไปยังรายละเอียดของรายการนั้น ๆ เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะหF
ยอดทางบัญชีได
1.7.9 สามารถ Export ขอมูลเพื่อการตรวจสอบไดในรูปแบบไฟลF Microsoft Word, Excel, Powerpoint
1.7.10 สามารถนําขอมูลที่บันทึกจากฝ.ายงานต&าง ๆ ประมวลผลคูบ& ัญชีและออกรายงานทางการเงินไดโดยอัตโนมัติ
1.7.11 สามารถรองรับการปรับโครงสรางองคFกรในอนาคตได
1.8 สามารถออกรายงานตามเงื่อนไขและรูปแบบที่ บสย. กําหนดได อย&างนอยดังต&อไปนี้
1.8.1 รายงานตามเล&มแผนวิสาหกิจ
1.8.2 รายงานตามฝ.ายงาน และสายงาน
1.8.3 รายงานทะเบียนสิทธิผ์ ูใชงานแยกตามฝ.ายงาน กลุ&มผูใชงาน ระดับผูใชงาน
1.9 ฝ‚กอบรมการใชงานระบบวางแผนงบประมาณ

