
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช$งานก$อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ การจัดจ�างบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเช่ือมโยงทางการเงิน (ERP) ระยะเวลา 1 ป% 

หน'วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ+ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย'อม (บสย.) 

 

 2.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  

            2,388,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค'าเพ่ิมแล�ว)  

 
 

   3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)   5 กรกฎาคม 2562                                                                                                                             

            2,380,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค'าเพ่ิมแล�ว) 

 
 

 4.แหล$งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง) จากราคาท่ีเคยจัดจ�างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป1งบประมาณ อ�างอิง

ตามสัญญาเลขท่ี 083/2561 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2561  

 

 5.รายชื่อเจ�าหน�าท่ีผู�กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง) ทุกคน 

  5.1 นายอนุสรณ<  เอมกมล  ผู�อํานวยการอาวุโสฝ+ายบรหิารสํานักงาน 

  5.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ< ผู�ช'วยผู�อํานวยการฝ+ายบริหารสํานักงาน 

            5.3 นางสาวอรนันท< สมพงษ<  ผู�ช'วยผู�อํานวยการฝ+ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดงาน 

การจัดจ�างบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเช่ือมโยงทางการเงิน (ERP) ระยะเวลา 1 ป% ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องทํา

การบํารุงรักษา ซ'อมแซม แก�ไข ปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนทดแทน เพ่ือให�ระบบ ERP อยู'ในสภาพท่ีพร�อมทํางานอย'างต'อเน่ืองและ

ให�บริการได�อย'างเต็มประสิทธิภาพ ตามท่ีกําหนดไว�ในขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ โดยใช�หลักวิธีปฏิบัติท่ีดีและมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง ภายใต�ความรับผิดชอบและค'าใช�จ'ายของผู�ได�รับการคัดเลือกท้ังหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ�าง ไม'น�อยกว'า

ท่ีกําหนดไว�ดังน้ี 

1.1 การบํารุงรักษาและแก�ไขปKญหาการใช�งานระบบ ERP 
1.2 การบํารุงรักษาระบบ ERP ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องดําเนินการในแต'ละงวด อย'างน�อยดังน้ี 

1.2.1 การบํารุงรักษาเชิงปLองกัน (Preventive Maintenance : PM) 
1.2.1.1 ในสภาพการทํางานตามปกติ ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิง

ปLองกัน ณ สถานท่ีติดตั้งระบบ ERP เพ่ือให�แน'ใจว'าระบบงานสามารถทํางานได�อย'างปกติ 
อย'างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง  

1.2.1.2 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�อง Restore database จากระบบ Production ไปยังระบบทดสอบ 
ตามท่ี บสย. ร�องขอ แต'ไม'เกิน 4 ครั้ง/ป% กรณีท่ี บสย. ไม'มีการร�องขอให�ต�อง Restore 
database ผู�ได�รับการคัดเลือกไม'ต�องดําเนินการ 

1.2.2   วิธีการบํารุงรักษาเชิงปLองกัน 
1.2.2.1 ตรวจสอบการทํางานของซอฟต<แวร< โปรแกรมประยุกต< ชุดคําสั่งต'างๆ ให�สามารถใช�งานได�

ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 
1.2.3 ตรวจสอบระบบฐานข�อมูลให�อยู'ในสภาพท่ีสามารถใช�งานได�ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ

ไม'น�อยกว'า ดังน้ี 
1.2.3.1 ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดเก็บข�อมูลให�เพียงพอต'อการใช�งาน 
1.2.3.2 ตรวจสอบข�อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีเก่ียวกับใช�งานระบบ (Log file) 
1.2.3.3 ตรวจสอบระบบฐานข�อมูล (Monitoring) และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข�อมูล (Tuning) 

1.2.4 ในกรณีท่ีเจ�าของผลิตภัณฑ<มีการออก Patch เพ่ือปรับปรุงข�อบกพร'อง หรือ ปgดช'องโหว'ของระบบ หรือมี
ซอฟต<แวร<รุ'นใหม' (Upgrade Version) ให�ผู�ได�รับการคัดเลือกแจ�ง บสย. เปkนลายลักษณ<อักษร โดยแยกเปkน Patch ท่ีมีผลกระทบ 
และไม'มีผลกระทบต'อระบบท่ี บสย. ใช�งานอยู' 

1.2.5 ในกรณีท่ีต�องปรับปรุงข�อบกพร'อง (Apply Patch) หรือ ติดตั้งซอฟต<แวร<รุ'นใหม' (Upgrade Version) 
เพ่ือแก�ไขปKญหาหรือข�อบกพร'องต'างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ให�ผู�ได�รับการคัดเลือกขอความเห็นชอบจาก บสย. ก'อนดําเนินการใดๆ ท่ีส'งผล
กระทบต'อการใช�งานระบบงานหรือระบบฐานข�อมูล รวมท้ังผลกระทบต'อผู�ปฏิบัติงาน   

1.2.6 ในกรณีท่ี บสย. ต�องการคําปรึกษาในส'วนของการบํารุงรักษาระบบ ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องให�คําปรึกษา
ได�ท้ังทางโทรศัพท< จดหมายอิเล็กทรอนิคส< หรือช'องทางอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลาตอบสนองไม'ช�ากว'า 1 วัน หลังจากได�รับคําร�องขอ 

1.2.7 ในกรณีท่ีระบบ ERP มีการทํางานท่ีผิดปกติเล็กน�อย ซ่ึงไม'ส'งผลกระทบต'อการปฏิบัติงานหลักตามปกติ    
ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจ�งปKญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให�คําปรึกษาหรือคําแนะนําเบ้ืองต�นทางโทรศัพท< จดหมาย
อิเลคทรอนิคส< หรือช'องทางอ่ืนๆ เพ่ือแก�ไขปKญหาเบ้ืองต�นทันทีท่ีได�รับแจ�ง ซ่ึงหากการแก�ปKญหาเบ้ืองต�นไม'สามารถแก�ไขได�ภายใน
ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง นับตั้งแต'เวลาท่ีได�รับแจ�ง ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดส'งเจ�าหน�าท่ีเข�ามาแก�ไขปKญหาดังกล'าวภายในระยะเวลา     
1 วันนับตั้งแต'เวลาท่ีได�รับแจ�ง 



1.2.8 ในกรณีท่ีระบบ ERP มีการทํางานท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากการชํารุด บกพร'อง และ/หรือ ไม'สามารถใช�งาน
ได�บางส'วนหรือท้ังหมด ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับเรื่องทันทีเมื่อมีการแจ�งปKญหาท่ีเกิดข้ึน โดยให�คําปรึกษาหรือคําแนะนําเบ้ืองต�น
ทางโทรศัพท< จดหมายอิเล็กทรอนิคส< หรือช'องทางอ่ืนๆ เพ่ือแก�ไขปKญหาเบ้ืองต�นทันทีท่ีได�รับแจ�ง ซ่ึงหากการแก�ปKญหาเบ้ืองต�นไม'สามารถ
แก�ไขได�ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง นับตั้งแต'เวลาท่ีได�รับแจ�ง ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดส'งเจ�าหน�าท่ีเข�ามาแก�ไขปKญหาดังกล'าวภายใน
ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง นับตั้งแต'เวลาท่ีได�รับแจ�ง 

1.2.9 เมื่อผู�ได�รับการคัดเลือกดําเนินการแก�ไขปKญหาท่ีได�รับแจ�งเสร็จเรียบร�อยแล�ว ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องแจ�ง
ต'อเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือได�รับมอบหมายของ บสย. ให�ทราบทันที  

1.2.10 เวลาในการบํารุงรักษาตั้งแต' 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทําการ และ/หรือวันและเวลาท่ี บสย. ตกลง
กันเปkนอย'างอ่ืน โดยต�องมีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือได�รับมอบหมายของ บสย. ร'วมอยู'ด�วย โดยการดําเนินการใดๆ ต�องให�เกิดผล
กระทบต'อผู�ปฏิบัติงานให�น�อยท่ีสุด 

1.2.11  หากมีเหตุการณ<ท่ีต�องทําการตัดสินใจอย'างใดอย'างหน่ึงท่ีมีผลกระทบต'อระบบ ERP รวมท้ังผลกระทบ
ต'อผู�ปฏิบัติงาน ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องขอความเห็นชอบจาก บสย. ก'อนดําเนินการใดๆ 

1.2.12 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดการให� บสย. คงไว�หรือได�รับซ่ึงสิทธ์ิ โดยไม'เสียค'าใช�จ'ายใดๆ ดังน้ี 
1.2.12.1   ลิขสิทธ์ิ (License) การเข�าใช�งานของระบบ ERP  
1.2.12.2   สิทธ์ิในการเข�าใช�งาน My Oracle Support 
1.2.12.3 สิทธ์ิในการติดตั้งซอฟต<แวร<รุ'นใหม' (Upgrade Software Version) ของ Oracle® 

Database และ Oracle® Application E-Business Suite  
1.2.12.4   สิทธ์ิในการปรับปรุงข�อบกพร'อง (Upgrade Patch)  

1.3  ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดทํารายงาน Incident Log เพ่ือรายงานปKญหา โดยขอให�จัดส'งทาง e-mail ให� บสย. 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปพร�อมท้ังวิเคราะห<เพ่ือหาสาเหตุ วิธีการแก�ไข และข�อเสนอแนะในการปLองกันไม'ให�เกิดปKญหาเดิมข้ึน
อีก และรายงาน Incident Log จะต�องแสดงข�อมูล Incident ต'าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต'วันท่ีเริ่มต�นสัญญาจนถึงปKจจุบันด�วย เพ่ือ
ติดตามปKญหาและข�อเสนอแนะในการปLองกันไม'ให�เกิดปKญหาเดิมข้ึนอีก 

1.4 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�อง จัดทําและจัดส'งเอกสาร และ/หรือรายงานต'างๆ ท่ีเปkนภาษาไทย และ/หรือ
ภาษาอังกฤษ ตามท่ี บสย. ร�องขอ โดยไม'คิดค'าใช�จ'ายใดๆ ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ< จํานวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ'น CD/DVD ใน
รูปแบบไฟล< PDF File และ MS Office จํานวน 1 ชุด 

1.5 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องปรับปรุงรายงานและแบบฟอร<มในระบบ ERP ให�เปkนไปตามประกาศและข�อบังคับ ของ 
กรมสรรพากร และหน'วยงานกํากับ บสย. เช'น ธปท. สคร. สศค.  

    
 


