ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช$งานก$อสราง

1.ชื่อโครงการ การจัดจางบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ระยะเวลา 1 ป%
หน'วยงานเจาของโครงการ ฝ+ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย'อม (บสย.)

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2,388,000.00 บาท (รวมภาษีมลู ค'าเพิ่มแลว)

3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 5 กรกฎาคม 2562
2,380,000.00 บาท (รวมภาษีมลู ค'าเพิ่มแลว)

4.แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) จากราคาที่เคยจัดจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป1งบประมาณ อางอิง
ตามสัญญาเลขที่ 083/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561

5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายอนุสรณ<

เอมกมล

ผูอํานวยการอาวุโสฝ+ายบริหารสํานักงาน

5.2 นางสาวพิไลพร

ซุงสุวรรณ<

ผูช'วยผูอํานวยการฝ+ายบริหารสํานักงาน

5.3 นางสาวอรนันท<

สมพงษ<

ผูช'วยผูอํานวยการฝ+ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดงาน
การจัดจางบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ระยะเวลา 1 ป% ผูไดรับการคัดเลือกตองทํา
การบํารุงรักษา ซ'อมแซม แกไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน เพื่อใหระบบ ERP อยู'ในสภาพที่พรอมทํางานอย'างต'อเนื่องและ
ใหบริการไดอย'างเต็มประสิทธิภาพ ตามที่กําหนดไวในขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับ นี้ โดยใชหลักวิธีปฏิบัติที่ดีแ ละมาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวของ ภายใตความรับผิดชอบและค'าใชจ'ายของผูไดรับการคัดเลือกทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาจาง ไม'นอยกว'า
ที่กําหนดไวดังนี้
1.1 การบํารุงรักษาและแกไขปKญหาการใชงานระบบ ERP
1.2 การบํารุงรักษาระบบ ERP ผูไดรับการคัดเลือกตองดําเนินการในแต'ละงวด อย'างนอยดังนี้
1.2.1 การบํารุงรักษาเชิงปLองกัน (Preventive Maintenance : PM)
1.2.1.1 ในสภาพการทํางานตามปกติ ผูไดรับการคัดเลือกตองทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิง
ปLองกัน ณ สถานที่ติดตั้งระบบ ERP เพื่อใหแน'ใจว'าระบบงานสามารถทํางานไดอย'างปกติ
อย'างนอยเดือนละ 1 ครั้ง
1.2.1.2 ผูไดรับการคัดเลือกตอง Restore database จากระบบ Production ไปยังระบบทดสอบ
ตามที่ บสย. รองขอ แต'ไม'เกิน 4 ครั้ง/ป% กรณีที่ บสย. ไม'มีการรองขอใหตอง Restore
database ผูไดรับการคัดเลือกไม'ตองดําเนินการ
1.2.2 วิธีการบํารุงรักษาเชิงปLองกัน
1.2.2.1 ตรวจสอบการทํางานของซอฟต<แวร< โปรแกรมประยุกต< ชุดคําสั่งต'างๆ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติและมีประสิทธิภาพ
1.2.3 ตรวจสอบระบบฐานขอมูลใหอยู'ในสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ และมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ
ไม'นอยกว'า ดังนี้
1.2.3.1 ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บขอมูลใหเพียงพอต'อการใชงาน
1.2.3.2 ตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เกี่ยวกับใชงานระบบ (Log file)
1.2.3.3 ตรวจสอบระบบฐานขอมูล (Monitoring) และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล (Tuning)
1.2.4 ในกรณีที่เจาของผลิตภัณฑ<มีการออก Patch เพื่อปรับปรุงขอบกพร'อง หรือ ปgดช'องโหว'ของระบบ หรือมี
ซอฟต<แวร<รุ'นใหม' (Upgrade Version) ใหผูไดรับการคัดเลือกแจง บสย. เปkนลายลักษณ<อักษร โดยแยกเปkน Patch ที่มีผลกระทบ
และไม'มีผลกระทบต'อระบบที่ บสย. ใชงานอยู'
1.2.5 ในกรณีที่ตองปรับปรุงขอบกพร'อง (Apply Patch) หรือ ติดตั้งซอฟต<แวร<รุ'นใหม' (Upgrade Version)
เพื่อแกไขปKญหาหรือขอบกพร'องต'างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ใหผูไดรับการคัดเลือกขอความเห็นชอบจาก บสย. ก'อนดําเนินการใดๆ ที่ส'งผล
กระทบต'อการใชงานระบบงานหรือระบบฐานขอมูล รวมทั้งผลกระทบต'อผูปฏิบัติงาน
1.2.6 ในกรณีที่ บสย. ตองการคําปรึกษาในส'วนของการบํารุงรักษาระบบ ผูไดรับการคัดเลือกตองใหคําปรึกษา
ไดทั้งทางโทรศัพท< จดหมายอิเล็กทรอนิคส< หรือช'องทางอื่นๆ โดยมีระยะเวลาตอบสนองไม'ชากว'า 1 วัน หลังจากไดรับคํารองขอ
1.2.7 ในกรณีที่ระบบ ERP มีการทํางานที่ผิดปกติเล็กนอย ซึ่งไม'ส'งผลกระทบต'อการปฏิบัติงานหลักตามปกติ
ผูไดรับการคัดเลือกตองรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจงปKญหาที่เกิดขึ้น โดยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเบื้องตนทางโทรศัพท< จดหมาย
อิเลคทรอนิคส< หรือช'องทางอื่นๆ เพื่อแกไขปKญหาเบื้องตนทันทีที่ไดรับแจง ซึ่งหากการแกปKญหาเบื้องตนไม'สามารถแกไขไดภายใน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต'เวลาที่ไดรับแจง ผูไดรับการคัดเลือกตองจัดส'งเจาหนาที่เขามาแกไขปKญหาดังกล'าวภายในระยะเวลา
1 วันนับตั้งแต'เวลาที่ไดรับแจง

1.2.8 ในกรณีที่ระบบ ERP มีการทํางานที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการชํารุด บกพร'อง และ/หรือ ไม'สามารถใชงาน
ไดบางส'วนหรือทั้งหมด ผูไดรับการคัดเลือกตองรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจงปKญหาที่เกิดขึ้น โดยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเบื้องตน
ทางโทรศัพท< จดหมายอิเล็กทรอนิคส< หรือช'องทางอื่นๆ เพื่อแกไขปKญหาเบื้องตนทันทีที่ไดรับแจง ซึ่งหากการแกปKญหาเบื้องตนไม'สามารถ
แกไขไดภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต'เวลาที่ไดรับแจง ผูไดรับการคัดเลือกตองจัดส'งเจาหนาที่เขามาแกไขปKญหาดังกล'าวภายใน
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง นับตั้งแต'เวลาที่ไดรับแจง
1.2.9 เมื่อผูไดรับการคัดเลือกดําเนินการแกไขปKญหาที่ไดรับแจงเสร็จเรียบรอยแลว ผูไดรับการคัดเลือกตองแจง
ต'อเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายของ บสย. ใหทราบทันที
1.2.10 เวลาในการบํารุงรักษาตั้งแต' 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทําการ และ/หรือวันและเวลาที่ บสย. ตกลง
กันเปkนอย'างอื่น โดยตองมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายของ บสย. ร'วมอยู'ดวย โดยการดําเนินการใดๆ ตองใหเกิดผล
กระทบต'อผูปฏิบัติงานใหนอยที่สุด
1.2.11 หากมีเหตุการณ<ที่ตองทําการตัดสินใจอย'างใดอย'างหนึ่งที่มีผลกระทบต'อระบบ ERP รวมทั้งผลกระทบ
ต'อผูปฏิบัติงาน ผูไดรับการคัดเลือกตองขอความเห็นชอบจาก บสย. ก'อนดําเนินการใดๆ
1.2.12 ผูไดรับการคัดเลือกตองจัดการให บสย. คงไวหรือไดรับซึ่งสิทธิ์ โดยไม'เสียค'าใชจ'ายใดๆ ดังนี้
1.2.12.1 ลิขสิทธิ์ (License) การเขาใชงานของระบบ ERP
1.2.12.2 สิทธิ์ในการเขาใชงาน My Oracle Support
1.2.12.3 สิท ธิ์ ใ นการติ ด ตั้ ง ซอฟต< แ วร< รุ' น ใหม' (Upgrade Software Version) ของ Oracle®
Database และ Oracle® Application E-Business Suite
1.2.12.4 สิทธิ์ในการปรับปรุงขอบกพร'อง (Upgrade Patch)
1.3 ผูไดรับการคัดเลือกตองจัดทํารายงาน Incident Log เพื่อรายงานปKญหา โดยขอใหจัดส'งทาง e-mail ให บสย.
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปพรอมทั้งวิเคราะห<เพื่อหาสาเหตุ วิธีการแกไข และขอเสนอแนะในการปLองกันไม'ใหเกิดปKญหาเดิมขึ้น
อีก และรายงาน Incident Log จะตองแสดงขอมูล Incident ต'าง ๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต'วันที่เริ่มตนสัญญาจนถึงปKจจุบันดวย เพื่อ
ติดตามปKญหาและขอเสนอแนะในการปLองกันไม'ใหเกิดปKญหาเดิมขึ้นอีก
1.4 ผู ไดรั บ การคั ด เลื อ กตอง จั ด ทํ า และจั ด ส' ง เอกสาร และ/หรื อ รายงานต' า งๆ ที่ เ ปk น ภาษาไทย และ / หรื อ
ภาษาอังกฤษ ตามที่ บสย. รองขอ โดยไม'คิดค'าใชจ'ายใดๆ ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ< จํานวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ'น CD/DVD ใน
รูปแบบไฟล< PDF File และ MS Office จํานวน 1 ชุด
1.5 ผูไดรับการคัดเลือกตองปรับปรุงรายงานและแบบฟอร<มในระบบ ERP ใหเปkนไปตามประกาศและขอบังคับ ของ
กรมสรรพากร และหน'วยงานกํากับ บสย. เช'น ธปท. สคร. สศค.

