
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจ	างบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Enterprise Resource 

Planning: ERP) 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ0ายกลยุทธ3และพัฒนาระบบดิจิทัล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ย<อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรร  3,350,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค<าเพิ่มแล	ว)  

   4.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันที่  2 สิงหาคม 2564                                                                                                                             

    เปJนเงิน  3,080,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค<าเพิ่มแล	ว) 

 

 5. แหล�งที่มาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง) จากราคาที่เคยจัดจ�างคร้ังหลังสดุภายในระยะเวลา                 

2 ป2งบประมาณ อ�างอิงตามสญัญาเลขที่ บง. 083/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 

 
 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพทิยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู	อํานวยการอาวโุสฝ0ายบริหารงานกลาง 

     6.2 นายเจตพงศ3 เจตวัฒน3  ผู	อํานวยการฝ0ายกลยุทธ3และพัฒนาระบบดิจิทัล 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ3 ผู	ช<วยผู	อํานวยการฝ0ายบริหารงานกลาง 

 

1. คุณสมบัติของระบบงาน  

1.1  ระบบ ERP ประกอบด	วยซอฟต3แวร3 ระบบฐานข	อมูล ระบบงานย<อย และลิขสิทธ์ิการเข	าใช	งาน ซ่ึงติดตั้งไว	ท่ี
อาคารสํานักงานใหญ< บสย. 

1.1.1 ซอฟต3แวร3 (Software) 
1.1.1.1 Oracle® Application E-Business Suite ตั้งแต<เวอร3ช่ัน 12 ข้ึนไป 
1.1.1.2 Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 ข้ึนไป 

1.1.2 ระบบฐานข	อมูล (Database) 
1.1.2.1. Oracle® Database ตั้งแต<เวอร3ช่ัน 11.1.0 ข้ึนไป 

1.1.3  ระบบงานย<อย (Module) ดังน้ี 
          1.1.3.1  ระบบบัญชีลูกหน้ี  



          1.1.3.2  ระบบบัญชีเจ	าหน้ี 
 1.1.3.3  ระบบบัญชีบริหารสินทรัพย3ถาวร 
 1.1.3.4  ระบบบัญชีบริหารการเงิน 
                                  1.1.3.5  ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

1.1.3.6 ระบบจัดซ้ือจัดจ	าง 
1.1.3.7   ระบบบริหารคลังพัสดุ 

1.1.4  ลิขสิทธ์ิ (License) การเข	าใช	งานของระบบ ERP 
1.1.4.1  Oracle Financials    10 Users   
1.1.4.2  Oracle Purchasing   10 Users     
1.1.4.3  Oracle Inventory Management 10 Users 

 

2.  ขอบเขตของการดําเนินงาน 
ต	องทําการบํารุงรักษา ซ<อมแซม แก	ไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทนเพ่ือให	ระบบ ERP อยู<ในสภาพท่ีพร	อม

ทํางานอย<างต<อเน่ืองและให	บริการได	อย<างเต็มประสิทธิภาพ ตามท่ีกําหนดไว	 โดยใช	หลักวิธีปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐานวิชาชีพท่ี
เก่ียวข	อง ภายใต	ความรับผิดชอบและค<าใช	จ<ายของผู	ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส3ท้ังหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ	าง 
ไม<น	อยกว<าท่ีกําหนดไว	ดังน้ี 

2.1  การบํารุงรักษาและแก	ไขปsญหาการใช	งานระบบ ERP  
2.2  การบํารุงรักษาเชิงปtองกัน (Preventive Maintenance : PM) โดยการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเพ่ือให	

ระบบอยู<ในสภาพท่ีสามารถใช	งานได	อย<างปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
2.2.1  ตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงปtองกัน ณ สถานท่ีติดตั้งระบบ ERP ให	ระบบงานสามารถทํางานได	อย<าง

ปกติ อย<างน	อยเดือนละ 1 ครั้ง  
2.2.2  ต	อง Restore database จากระบบ Production ไปยังระบบทดสอบ ตามท่ี บสย. ร	องขอ ไม<เกิน 4 ครั้ง/

ปu กรณีท่ี บสย. ไม<มีการร	อง ไม<ต	องดําเนินการ  
2.2.3  วิธีการบํารุงรักษาเชิงปtองกัน 

2.2.3.1 ตรวจสอบการทํางานของซอฟต3แวร3 โปรแกรมประยุกต3 ชุดคําสั่งต<าง ๆ ให	สามารถใช	งานได	
ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 

    2.2.3.2 ตรวจสอบระบบฐานข	อมูลให	อยู<ในสภาพท่ีสามารถใช	งานได	ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ 
โดยดําเนินการไม<น	อยกว<า ดังน้ี 
- ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดเก็บข	อมูลให	เพียงพอต<อการใช	งาน 
- ตรวจสอบข	อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีเก่ียวกับใช	งานระบบ (Log file) 
- ตรวจสอบระบบฐานข	อมูล (Monitoring) และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข	อมูล (Tuning) 

2.3 การบํารุงรักษาเชิงแก	ไขซ<อมแซม (Corrective Maintenance : CM) โดยการซ<อมแซม แก	ไข และ/หรือ
เปลี่ยนทดแทนส<วนท่ีไม<สามารถใช	งานได	หรือใช	งานได	แต<ไม<เปJนไปตามสภาพปกติ เพ่ือให	ระบบอยู<ในสภาพท่ีสามารถใช	งานได	
อย<างปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

2.3.1 ในกรณีท่ีเจ	าของผลิตภัณฑ3มีการออก Patch เพ่ือปรับปรุงข	อบกพร<อง หรือ ปzดช<องโหว<ของระบบ หรือ
มีซอฟต3แวร3รุ<นใหม< (Upgrade Version) ให	แจ	ง บสย. เปJนลายลักษณ3อักษร โดยแยกเปJน Patch ท่ีมีผลกระทบ และไม<มีผลกระทบ
ต<อระบบท่ี บสย. ใช	งานอยู< โดยจัดทําเปJนรายงานในการส<งมอบงานแต<ละงวดงาน 



2.3.2 ในกรณีท่ีต	องปรับปรุงข	อบกพร<อง (Apply Patch) หรือ ติดตั้งซอฟต3แวร3รุ<นใหม< (Upgrade Version)    
เพ่ือแก	ไขปsญหาหรือข	อบกพร<องต<าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ให	ขอความเห็นชอบจาก บสย. ก<อนดําเนินการใด ๆ ท่ีส<งผลกระทบต<อการใช	
งานระบบงานหรือระบบฐานข	อมูล รวมท้ังผลกระทบต<อผู	ปฏิบัติงาน    

2.3.3 ในกรณีท่ี บสย. ต	องการคําปรึกษาในส<วนของการบํารุงรักษาระบบ จะต	องให	คําปรึกษาได	ท้ังทาง
โทรศัพท3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส3 (E-mail) หรือช<องทางอ่ืน ๆ โดยมีระยะเวลาตอบสนองภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากได	รับคําร	องขอ 

2.3.4 ในกรณีท่ีระบบ ERP มีการทํางานท่ีผิดปกติเล็กน	อย ซ่ึงไม<ส<งผลกระทบต<อการปฏิบัติงานหลักตามปกติ    
จะต	องรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจ	งปsญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให	คําปรึกษาหรือคําแนะนําเบ้ืองต	นทางโทรศัพท3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส3       
(E-mail) หรือช<องทางอ่ืน ๆ เพ่ือแก	ไขปsญหาเบ้ืองต	นทันทีท่ีได	รับแจ	ง ซ่ึงหากการแก	ปsญหาเบ้ืองต	นไม<สามารถแก	ไขได	ภายใน
ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง นับตั้งแต<เวลาท่ีได	รับแจ	ง จะต	องจัดส<งเจ	าหน	าท่ีเข	ามาแก	ไขปsญหาดังกล<าวภายในระยะเวลา 1 วัน นับตั้งแต<
เวลาท่ีได	รับแจ	งจาก บสย.  

2.3.5 ในกรณีท่ีระบบ ERP มีการทํางานท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากการชํารุด บกพร<อง และ/หรือ ไม<สามารถใช	งาน
ได	บางส<วนหรือท้ังหมด จะต	องรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจ	งปsญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให	คําปรึกษาหรือคําแนะนําเบ้ืองต	นทางโทรศัพท3 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส3 (E-mail) หรือช<องทางอ่ืน ๆ เพ่ือแก	ไขปsญหาเบ้ืองต	นทันทีท่ีได	รับแจ	ง ซ่ึงหากการแก	ปsญหาเบ้ืองต	นไม<สามารถ
แก	ไขได	ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง นับตั้งแต<เวลาท่ีได	รับแจ	ง จะต	องจัดส<งเจ	าหน	าท่ีเข	ามาแก	ไขปsญหาดังกล<าวภายในระยะเวลา      
4 ช่ัวโมง นับตั้งแต<เวลาท่ีได	รับแจ	งจาก บสย. 

2.3.6 เมื่อดําเนินการแก	ไขปsญหาท่ีได	รับแจ	งเสร็จเรียบร	อยแล	ว จะต	องแจ	งต<อเจ	าหน	าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือได	รับ
มอบหมายของ บสย. ให	ทราบทันที  
 2.4  เวลาในการบํารุงรักษาตั้งแต< 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทําการ และ/หรือวันและเวลาท่ี บสย. ตกลงกัน
เปJนอย<างอ่ืน โดยต	องมีเจ	าหน	าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือได	รับมอบหมายของ บสย. ร<วมอยู<ด	วย โดยการดําเนินการใด ๆ ต	องให	เกิดผล
กระทบต<อผู	ปฏิบัติงานให	น	อยท่ีสุด 

2.5  หากมีเหตุการณ3ท่ีต	องทําการตัดสินใจอย<างใดอย<างหน่ึงท่ีมีผลกระทบต<อระบบ ERP รวมท้ังผลกระทบต<อ
ผู	ปฏิบัติงาน จะต	องขอความเห็นชอบจาก บสย. ก<อนดําเนินการใดๆ 

2.6  ต	องจัดการให	 บสย. คงไว	หรือได	รับสิทธิการให	บริการตามข	อ 2.6.1- 2.6.5  โดยไม<มีค<าใช	จ<ายใด ๆ เพ่ิมเติม 
2.6.1 สิทธิในการเข	าใช	งานของระบบ ERP  
2.6.2 สิทธิในการเข	าใช	งาน My Oracle Support 
2.6.3 สิทธิในการติดตั้งซอฟต3แวร3รุ<นใหม< (Upgrade Software Version) ของ Oracle® Database และ 

Oracle® Application E-Business Suite  
2.6.4 สิทธิในการปรับปรุงข	อบกพร<อง (Upgrade Patch)  
2.6.5 สิทธิในการปรับปรุงหรือแก	ไขซอฟต3แวร3ให	สามารถใช	งานได	กับการปรับปรุงซอฟต3แวร3ตามข	อ 2.6.3 
และข	อ 2.6.4 

2.7  ต	องจัดทํารายงาน Incident Log เพ่ือรายงานปsญหา โดยขอให	จัดส<งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส3 (E-mail) ให	 
บสย. ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปพร	อมท้ังวิเคราะห3เพ่ือหาสาเหตุ วิธีการแก	ไข และข	อเสนอแนะในการปtองกันไม<ให	เกิดปsญหา
เดิมข้ึนอีก และรายงาน Incident Log จะต	องแสดงข	อมูล Incident ต<าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต<วันท่ีเริ่มต	นสัญญาจนถึงปsจจุบันด	วย 
เพ่ือติดตามปsญหาและข	อเสนอแนะในการปtองกันไม<ให	เกิดปsญหาเดิมข้ึนอีก 

2.8 ต	องปรับปรุงรายงานและแบบฟอร3มในระบบ ERP ให	เปJนไปตามประกาศและข	อบังคับของกรมสรรพากร และ
หน<วยงานกํากับ บสย. เช<น ธปท. สคร. สศค.  

 
 
 


