ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช$งานก$อสราง

1.ชื่อโครงการ การจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกคาใชจาย จํานวน 1 งาน
หนวยงานเจาของโครงการ ฝ!ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
6,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ แลว)

3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
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6,199,285.75 บาท (รวมภาษีมลู คาเพิ่มแลว)

4.แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผูใหบริการ
4.1 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด
4.2 บริษัท ไอทอส คอนซัลติ้ง จํากัด

5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายอนุสรณ6

เอมกมล

ผูอํานวยการอาวุโสฝ!ายบริหารสํานักงาน

5.2 นางผกามาศ

สัจจพงษ6

ผูอํานวยการฝ!ายบัญชีและการเงิน

5.3 นางสาวพิไลพร

ซุงสุวรรณ6

ผูจัดการอาวุโสสวนจัดซื้อ

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1 คุณสมบัติพื้นฐานของซอฟต6แวร6สําหรับระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกคาใชจาย
1) เปEน ซอฟต6แวร6ที่ออกแบบสําหรับเก็บบัน ทึกขอมูลเพื่อสํา หรับ ระบบสารสนเทศรับคํา ขอเบิก

คาใชจาย
2) เปEน ซอฟต6แวร6ป ระเภท Web Application พัฒ นาโดยเครื่องมือ Microsoft .NET
Framework4.0 ขึ้นไป ดวยภาษา C#.NET
3) สามารถใชงานรวมกับระบบฐานขอมูล ORACLE Version 11G (11.2.0.4)ที่ บสย. ใชงานอยูได
4) สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ระบบฐานขอมูลอื่นๆ
และติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร6แมขายของ บสย. ได
5) สามารถกําหนดกลุมการใชงานผูใชงาน ระดับผูใชงาน
6) สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานและสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
7) มีระบบในการกําหนดคาพื้นฐาน (Configuration) และขอมูลพื้นฐาน (Master) ของระบบ
8) มีระบบในการกําหนด Parameter ตางๆ สําหรับระบบและ รายงาน
9) มีระบบ และหนาจอในการบริหารจัดการคาพื้นฐานของระบบเพื่อรองรับการทํางานของระบบ
เชน การเปลี่ยนคา Configuration ตางๆ ที่ใชงานในระบบผานทางหนาจอ
10) มีการจัดเก็บฐานขอมูลเดียวกัน กับ ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ของ บสย.
(ORACLE Version 11G) (11.2.0.4) เพื่อใหสามารถนํามาใชงานรวมกันได
11) มีหนาจอและเมนูในการบันทึกขอมูลตามความเหมาะสมและเพียงพอในการออกรายงานและนํา
ขอมูลมาใชงานไดภายหลัง
12) มีหนาจอในการสืบ คน และเรียกดูขอมูลตามเงื่อนไขตางๆ ที่เหมาะสม และตามสิทธิ์ในการ
เขาถึงขอมูล
13) มีการสง Email แจงเตือนผลการนําสง และผลการอนุมัติผานระบบฯ
14) การแสดงขอความเตือน และขอความผิดพลาด เปEนภาษาไทยเปEนหลัก โดยอาจมีภาษาอังกฤษ
รวมดวยตามที่จําเปEนและเหมาะสม
2 การกําหนดขอมูลพื้นฐาน (Master) ของระบบ
1) มีระบบ และหนาจอในการบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบเพื่อรองรับการทํางานของระบบเชน
(1) หนาจอกําหนดรายการคาใชจายเชน คาเดินทาง (คาพาหนะ, คาตั๋วเครื่องบิน, คา Taxi)
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก เปEนตน
(2) หนาจอกําหนดกรอบวงเงินสําหรับการอนุมัติบันทึกขอเบิกคาใชจายไดตามอํานาจอนุมัติ
ตามคําสั่งของ บสย.
(3) หนาจอบันทึกขอเบิกคาใชจาย
(4) หนาจอกําหนดสถานะของเอกสาร และสิทธิ์การแกไขเอกสารไดอยางนอยดังนี้
(4.1) In process อยูระหวางดําเนินการ
อนุญาตใหแกไขขอมูล
(4.2) Reject
สงคืน
อนุญาตใหแกไขขอมูลได
(4.3) Cancel
ยกเลิก
ไมอนุญาตใหแกไขขอมูลได
(4.4) Approve
อนุมัติ
ไมอนุญาตใหแกไขขอมูลได
(4.5) Paid
จายแลว
ไมอนุญาตใหแกไขขอมูลได

(5) หนาจอเพื่อรองรับการยกเลิกการตั้งหนี้ (Cancel Invoice)
(6) หนาจออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานไดโดยไมจํากัดจํานวนผูใชงาน (Unlimit User)
สามารถกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลพื้นฐานของระบบ
สามารถเพิ่ม บันทึก แกไขขอมูลพี้นฐานของระบบตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
สามารถลบขอมูลพี้นฐานของระบบตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
สามารถสืบ คนขอมู ลพื้ นฐานของระบบตามเงื่อนไขตางๆ เชน รหัส ชื่ อ หรือเงื่ อนไขอื่ นๆที่
เหมาะสม
สามารถเรี ยกดู ขอมูล พื้นฐานของระบบตามเงื่ อนไขตางๆ เชน รหั ส ชื่ อ หรื อเงื่ อนไขอื่นๆที่
เหมาะสมตามสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
สามารถปuองกันการบันทึกขอมูลพื้นฐานซ้ํา และมีขอความเตือนการบันทึกขอมูลซ้ํา
สามารถจัดเก็บวันที่สรางขอมูล และผูบันทึก ในการสรางขอมูลพื้นฐานใหม
สามารถจัดเก็บวันที่แกไขขอมูล และผูบันทึก ในการบันทึกขอมูลพื้นฐานของระบบ
มีการตรวจสอบความถูกตองหรือความผิดพลาดของขอมูลกอนจัดเก็บขอมูลและมีขอความเตือน
การบันทึกขอมูลผิดพลาด และผูใชงานสามารถแกไขขอมูลและบันทึกซ้ําไดทันทีโดยไมตอง
บันทึกขอมูลใหมทั้งหมด
มีระบบในการจัดเก็บ Log โดยสามารถเรียกดูยอนหลังไดไมนอยกวา 90 วัน
(1) ใหมีการจัดเก็บ ขอมูลที่มีการบันทึก เพิ่ม แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูล ลบขอมูลในระบบ โดย
ตองมีการจัดเก็บวันเวลาที่บนั ทึก แกไข เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ลบลาสุด, ผูบันทึก แกไข
เปลี่ยนแปลง ลบลาสุด
(2) สามารถนําขอมูลออกมาเปEน text file หรือ excel file ได
สามารถกําหนดสํารองขอมูลและเรียกคืนขอมูลจากระบบได

3 การกําหนดสิทธิ์การใชงาน
1) การกําหนดกลุมผูใชงาน
1) มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการกลุมผูใชงาน
2) มีหนาจอในการเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบ กลุมผูใชงานได
2) การกําหนดระดับผูใชงาน
(1) มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการระดับผูใชงาน
(2) มีหนาจอในการเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบ ระดับผูใชงานได
3) การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน
มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชงาน
มีหนาจอในการเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบสิทธิ์ผูใชงานได
รายงานทะเบียนสิทธิ์ผูใชงาน แยกตามฝ!ายงาน แยกตามกลุมผูใชงาน แยกตามระดับ
ผูใชงาน แยกตามสิทธิ์ผูใชงาน
4) การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
(1) มีระบบหรือหนาจอในการบริหารจัดการสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
(2) มีหนาจอในการเพิ่ม แกไข ยกเลิก หรือลบสิทธิ์การเขาถึงขอมูลได
(3) สามารถเพิ่มลดเมนูการใชงานไดตามกลุม และสิทธิ์การใชงานได
(4) สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานได
(1)
(2)
(3)

4 การกําหนดรหัสผาน
1)

มีระบบหรือหนาจอในการกําหนดเงื่อนไขของรหัสผาน เชน
(1) ตองสามารถกําหนดรหัสผาน ใหประกอบดวย ตัวเลข ตัวเล็ก ตัวใหญ ตัวอักขระพิเศษ ได
(2) ตองสามารถกําหนดความยาวของรหัสผานได เชน 8 ตัวขึ้นไป
(3) ตองสามารถกําหนดใหเปลี่ยนรหัสผานทุกๆ 90 วัน
2) มีระบบหรือหนาจอเปลี่ยนรหัสผาน หนาจอลืมรหัสผาน ใหกับผูใชงาน
5. สิทธิ์การใชงานระบบ
User
Characteristics
ผูรับผิดชอบ
Classes
Supervisor  สามารถแกไขการกําหนดคุณสมบัติของระบบ (system  ฝ!าย ทส. (สวน
configuration) เชน การกําหนดสิทธิ์ผูใชเพื่อสรางความ
ความมั่นคง
ปลอดภัยใหกับระบบ (system security) เปEนตน
ปลอดภัย
สารสนเทศ)
Admin
 สามารถตรวจสอบความถูกตอง การขอเบิกคาใชจาย
ฝ!าย บก. (สวน
ของฝ!ายงานตางๆ ได
บัญชีทั่วไป)
 สามารถสงคืนขอมูลใหตนสังกัดเมื่อพบขอผิดพลาด
(Reject) ได
 สามารถอนุมัติการขอเบิกคาใชจายของฝ!ายงานตางๆ ได
 พิมพ6รายงาน (View Only) ของฝ!ายงานตางๆ ได
VP
 สามารถอนุมัติการขอเบิกคาใชจายของฝ!ายงานตัวเองได ผูอํานวยการฝ!าย
ขึ้นไป
 สามารถสงคืนขอมูลใหตนสังกัดเมื่อพบขอผิดพลาด
(Reject) ได
 พิมพ6รายงาน (View Only) ของฝ!ายงานตัวเองได
User
 สามารถบันทึกขอมูลไดและตรวจสอบความถูกตองการ ผูชวย
ขอเบิกคาใชจายของฝ!ายงานตัวเองได
ผูอํานวยการ
 สามารถแกไขขอมูลได (ถายังไมไดรับการอนุมัติ)
ผูจัดการ
 พิมพ6รายงาน (View Only) ของฝ!ายงานตัวเองได
ผูชวยผูจัดการ
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกคาใชจาย
1) ระบบฯ สามารถเชื่อมโยงขอมูลงบประมาณกับระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ที่
ใชงานอยูในปxจจุบันได พรอมทั้งสามารถสงผานรายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภทไดโดย
อัตโนมัติ
2) ระบบฯ สามารถรองรับการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือผานหนาจอการทํางาน และกั น
งบประมาณ ไดโดยอั ต โนมั ติ เ มื่ อ มี ก ารยื น ยั น หรื ออนุ มั ติ บั น ทึ ก ขอเบิ ก คาใชจาย และหาก
งบประมาณคงเหลือไมเพียงพอ ระบบฯ ตองมีขอความเตือนและไมสามารถขอเบิกคาใชจายได
3) ระบบฯ สามารถกําหนดกรอบวงเงินและรองรับการอนุมัติการบันทึกขอเบิกคาใชจายไดตามอํานาจ
อนุมัติ ตามคําสั่งของ บสย.

4) ระบบฯ สามารถรองรับการบันทึกเบิกคาใชจายโดยสามารถบันทึกไดจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
หรือบันทึกไดโดยพนักงานผูทํารายการเบิกเอง โดยการบันทึกรายละเอียดการเบิกคาใชจาย
จํ า แนกเปE น รายบุ ค คลได เชน กรณี เดิ น ทาง และมี ค าเบี้ ย เลี้ ย ง คาพาหนะ ซึ่ ง จะระบุ เปE น
รายบุคคล เปEนตน
5) ระบบฯ สามารถรองรั บการแนบรายละเอี ยดการเบิ กในระบบรั บคํ าขอเบิ กคาใชจายได เชน
ใบเสร็จรับเงิน เปEนตน
6) ระบบฯ สามารถรองรับการคนหาขอมูลในระดับรายการหรือรายละเอียดได เชน คนหาจากชื่อ
พนักงาน (กรณีเบิกคาใชจายโดยสามารถบันทึกไดจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือบันทึกไดโดย
พนักงานผูทํารายการเบิกเองหรือการเดินทางเปEนหมูคณะ) คนหาจากรายละเอียดคาใชจาย เชน
โครงการ ฝ!ายหรือหนวยงาน เปEนตน (รองรับไดหลายตัวอักษร และเปEนขอความที่เทียบเคียงได
โดยไมตองถูกตองทุกคํา)
7) ระบบฯ สามารถรองรับการบันทึกรายละเอียดคาใชจายโดยสามารถจําแนกเปEนรายการได เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาตั๋วเครื่องบิน เปEนตน
8) ระบบฯ สามารถรองรับการขอเบิกคาใชจายเพื่อจายชําระใหกับเจาหนี้ไดมากกวา 1 รายตอการ
ขอเบิกคาใชจาย 1 ครั้ง เพื่อขออนุมัติในคราวเดียวกันได ดังนี้
ระ บ บ รั บ คํ า ข อ เ บิ ก ระบบสารสนเทศเชื่ อ มโยงทางการเงิ น
คาใชจาย
(ERP)
เจาหนี้ ---------->
เจาหนี้ batch1
เจาหนี้ batch1
เจาหนี้ batch2
เจาหนี้ batch2
เจาหนี้ batch3
เจาหนี้ batch3
9) ระบบฯ สามารถรองรับการ Interface ขอมูลเจาหนี้ โดยสรางระบบ “ภาษีหัก ณ ที่จาย” และ
สามารถพิมพ6หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย, พิมพ6แบบ ภงด.จากการจายเปEนเงินสดได โดย
อัตโนมัติ เมื่อมีการเบิกคาใชจายเพื่อจายเงินใหกับเจาหนี้ที่ไมไดถูกบันทึกในระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) (Supplier Master) โดยเจาหนาที่บัญชีไมตองบันทึกซ้ํา
10) ระบบฯ สามารถรองรับการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายได (ภงด.1) ที่ไมเกี่ยวกับระบบเงินเดือน
และสามารถพิมพ6หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย, พิมพ6แบบ ภงด. จากการจายเปEนเงินสดไดโดยอัตโนมัติ
11) ระบบฯ สามารถรองรับการแจงเตือนผานระบบ E-Mail ไปยังเจาหนาที่บัญชีลวงหนาเมื่อใกลถึง
กําหนดจายเงินใหกับผูขอเบิกหรือเจาหนี้ตามรายการขอเบิกคาใชจาย อยางนอย 3 วัน โดย
หนาจอระบบตองกําหนดใหบันทึกวันครบกําหนดจาย
12) ระบบฯ สามารถรองรับการขอเบิกคาใชจายไดหลายโครงการ โดยสามารถระบุวงเงินรวม แลว
ใหระบบคํานวณยอดเงินเฉลี่ยเพื่อบันทึกคาใชจายแยกโครงการได เชน ระบุขอเบิกเงินคาใชจาย
ของ 5 โครงการ จํานวนเงิน 100,000 บาท ระบบสามารถคํานวณยอดเงินไปเฉลี่ยลงโครงการ
ละ 20,000 บาท ใหไดโดยอัตโนมัติ และสามารถรองรับการแกไขจํานวนเงิน หรือจํานวนรอยละ
ของแตละโครงการไดหลังการคํานวณคาใชจายโดยเฉลี่ย โดยยอดรวมจะตองไมเกินจากวงเงิน
รวมที่ระบุ
13) ระบบฯ สามารถรองรับการกําหนดสถานะของเอกสาร และสิทธิ์การแกไขเอกสารได

14) ระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกคาใชจายสามารถสงขอมูล (Interface) เมื่อมีการอนุมัติขอเบิก
คาใชจายตามวงเงินเรียบรอยแลว มายังระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ในสวน
ของบัญชีเจาหนี้ (AP Oracle module) ได
(1) ตองสงคา Parameter เลขที่อางอิงของระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกคาใชจาย มายัง
ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ได
(2) ตองสงคา Batch name ระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกคาใชจายมายังระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ได
(3) ตองสงคารายละเอียดของการเบิกคาใชจายมายังระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ได
15) ระบบฯ สามารถยกเลิกการตั้งหนี้ (Cancel Invoice) โดยเจาหนาที่บัญชีไดโดยสามารถนํา
รายการขอเบิกคาใชจายมาบันทึกเปEนใบตั้งหนี้ใบใหม หรือยกเลิกรายการขอเบิกคาใชจายพรอม
การตั้งหนี้ (invoice) ได เปEนตน พรอมทั้งสามารถระบุเหตุผลประกอบได
16) ระบบฯ สามารถ Reject รายการในกรณีที่สงขอมูลไปยังระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน
(ERP) Module AP Oracle ไมสมบูรณ6 โดยเจาหนาทีบ่ ัญชีทาํ การ reject รายการที่ไม
สมบูรณ6ไปยังตนทางเจาของงาน
17) ระบบฯ สามารถแสดงขอมูลการตั้งหนี้จายเงิน ในระบบขอเบิกคาใชจายได เมื่อมีการนําขอมูล
ไปบันทึกในระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ดังนี้
(1) Invoice number
(2) Payment Date
(3) Voucher number (Payment)
(4) Bank account หรือ Check number
18) ระบบฯ สามารถรองรับการแกไข Chart of account หรือจํานวนเงินไดโดยเจาหนาที่บัญชี ใน
กรณีที่ตนทางบันทึกขอมูลผิดพลาด
7. คุณสมบัติพนื้ ฐานของรายงาน
1) สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงาน
2) สามารถเรีย กดูรายงานของระบบโดยกําหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เหมาะสมตามขอมูลพื้นฐานที่
ปรากฎในรายงาน และตามสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานทุกรายงาน โดยสามารถกําหนดเงื่อนไข
ของรายงานได
(1) เงื่อนไขตามวันที่ เชน วันที่ของรายงาน หรือชวงวันที่ตองการเรียกดูรายงาน หรือชวง
เดื อนที่ ต องการเรี ย กดู ร ายงาน หรื อชวงป‚ ที่ ต องการเรี ย กดู ร ายงาน หรื อ ณ เวลาที่
ตองการเรียกดูรายงานได
(2) เงื่อนไขตามรายการคาใชจาย เชน คาเดินทาง (คาพาหนะ, คาตั๋วเครื่องบิน, คา Taxi) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก
(3) เงื่อนไขตามกรอบวงเงินสําหรับการอนุมัติบันทึกขอเบิกคาใชจายไดตามอํานาจอนุมัติ
(4) เงื่อนไขตามฝ!ายงาน
(5) เงื่อนไขอื่นๆ
3) มีการพิมพ6 ชื่อผูพิมพ6 ชื่อฝ!ายงาน วันที่และเวลาที่พิมพ6 และหมายเลขหนา/จํานวนหนาทั้งหมด
ของรายงานโดยสามารถเรียกดูรายงานผานทางหนาจอได

4) สามารถ Export รายงานเปEนไฟล6ประเภท PDF หรือ Microsoft Word หรือ Microsoft Excel ได
5) รายงานที่แสดงผลตองเปEนไปตามรูปแบบตามประกาศของ บสย. เชน Font TH SarabunPSK เทานัน้
6) สามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟตามที่กําหนดได
8. รายงานของระบบสารสนเทศรับคําขอเบิกคาใชจาย
1) ผูใชงาน (User, VP) สามารถเรียกใช
(1) รายงานการขอเบิกคาใชจายของฝ!ายตัวเองได โดยแยกตามประเภทตางๆ เชน คา
รักษาพยาบาล เงินทดรองจาย, คาใชจายดําเนินคดี การยกเลิกคาธรรมเนียม ลดวงเงิน
สงฟuอง หรือ การคืนคาธรรมเนียม เปEนตน
2) เจาหนาที่ฝ!ายบัญชีและการเงิน(Admin) สามารถเรียกใช
(1) รายงานสรุปการขอเบิกคาใชจายของฝ!ายงานตางๆได โดยแยกตามประเภทตางๆเชน คา
รักษาพยาบาล เงินทดรองจาย คาใชจายดําเนินคดี การยกเลิกคาธรรมเนียม ลดวงเงิน
หรือสงฟuอง หรือ การคืนคาธรรมเนียม เปEนตน
(2) รายงานสรุปการขอเบิกคาใชจายของฝ!ายงานตางๆ โดยแยกตามสถานะเชน สถานะอยู
ระหวางดําเนินการ สถานะสงคืน สถานะยกเลิก สถานะอนุมัติ สถานะจายแลว เปEนตน
(3) รายงานสรุปการขอเบิกคาใชจาย แยกตามฝ!ายงาน และสายงาน
(4) รายงานสรุปเคลียรคาใชจายเชน คาเดินทาง คาที่พัก เปEนตน
(5) รายงานสรุปการจายคืนคาธรรมเนียมทุกประเภท เชน ยกเลิกคาธรรมเนียม ลดวงเงิน
หรือสงฟuอง หรือ การคืนคาธรรมเนียม เปEนตนตาม SLA ที่ บสย. กําหนด
(6) รายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย, รายงานพิมพ6แบบ ภงด.
3) เจาหนาที่ฝ!ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Supervisor) สามารถเรียกใช
(1) รายงานทะเบียนสิทธิ์ผูใชงาน แยกตามฝ!ายงาน แยกตามกลุมผูใชงาน แยกตามระดับ
ผูใชงาน แยกตามสิทธิ์ผูใชงาน

