
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  

            2,388,800.00 บาท (รวมภาษีมลูค'าเพ่ิมแล�ว)  

 
 

   3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)   28  สิงหาคม  2561                                                                                                                                                                                                     

            2,440,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค'าเพ่ิมแล�ว) 

 
 

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

ตามสัญญาเลขท่ี 100/2561 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560  

 

 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% ต�องทําการบํารุงรักษา 
ซ'อมแซม แก�ไข ปรับปรุง และ/หรือเปล่ียนทดแทน เพื่อให�ระบบ ERP อยู'ในสภาพที่พร�อมทํางานอย'างต'อเน่ืองและให�บริการได�อย'างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยใช�หลักวิธีปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข�อง ดังน้ี 

1. การบํารุงรักษาและแก�ไขปGญหาการใช�งานระบบ ERP 
2. การบํารุงรักษาระบบ ERP ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องดําเนินการในแต'ละงวด อย'างน�อยดังน้ี 

 2.1 การบํารุงรักษาเชิงปIองกัน (Preventive Maintenance : PM) 

                               2.1.1  ในสภาพการทํางานตามปกติ ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องทําการตรวจสอบและ 

บํารุงรักษาเชิงปIองกัน ณ สถานที่ติดต้ังระบบ ERP เพื่อให�แน'ใจว'าระบบงานสามารถทํางานได�

อย'างปกติ อย'างน�อยเดือนละ 1 คร้ัง  

                          2.2 วิธีการบํารุงรักษาเชิงปIองกัน 

    2.2.1 ตรวจสอบการทํางานของซอฟต<แวร< โปรแกรมประยุกต< ชุดคําส่ังต'างๆ ให�สามารถใช� 

งานได�ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 

2.3 ตรวจสอบระบบฐานข�อมูลให�อยู'ในสภาพที่สามารถใช�งานได�ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ  
โดยดําเนินการไม'น�อยกว'า ดังน้ี 

2.3.1 ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข�อมูลให�เพียงพอต'อการใช�งาน 
2.3.2  ตรวจสอบข�อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เกี่ยวกับใช�งานระบบ (Log file) 
2.3.3 ตรวจสอบระบบฐานข�อมูล (Monitoring) และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข�อมูล (Tuning) 

                                    2.4  ปรับปรุงข�อบกพร'อง (Apply Patch) หรือ ติดต้ังซอฟต<แวร<รุ'นใหม' (Upgrade Version) เพื่อแก�ไข

ปGญหาหรือข�อบกพร'องต'างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงผู�ได�รับการคัดเลือกต�องขอความเห็นชอบจาก บสย. ก'อนดําเนินการใดๆ ที่ส'งผลกระทบต'อ

การใช�งานระบบงานหรือระบบฐานข�อมูล รวมทั้งผลกระทบต'อผู�ปฏิบัติงาน 

 2.5  ในกรณีที่ บสย. ต�องการคําปรึกษาในส'วนของการบํารุงรักษาระบบ ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องให�คําปรึกษา

ได�ทั้งทางโทรศัพท< จดหมายอิเล็กทรอนิคส< หรือช'องทางอื่นๆ โดยมีระยะเวลาตอบสนองไม'ช�ากว'า 1 วัน หลังจากได�รับคําร�องขอ 

  2.6  ในกรณีที่ระบบ ERP มีการทํางานที่ผิดปกติเล็กน�อย ซ่ึงไม'ส'งผลกระทบต'อการปฏิบัติงานหลักตามปกติ  

ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับเร่ืองทันทีเม่ือมีการแจ�งปGญหาที่เกิดขึ้น โดยให�คําปรึกษาหรือคําแนะนําเบ้ืองต�นทางโทรศัพท< จดหมาย

อิเลคทรอนิคส< หรือช'องทางอื่นๆ เพื่อแก�ไขปGญหาเบ้ืองต�นทันทีที่ได�รับแจ�ง ซ่ึงหากการแก�ปGญหาเบ้ืองต�นไม'สามารถแก�ไขได�ภายใน

ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง นับต้ังแต'เวลาที่ได�รับแจ�ง ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดส'งเจ�าหน�าที่เข�ามาแก�ไขปGญหาดังกล'าวภายในระยะเวลา 1 วัน

นับต้ังแต'เวลาที่ได�รับแจ�ง 

 2.7  ในกรณีที่ระบบ ERP มีการทํางานที่ผิดปกติ ซ่ึงเกิดจากการชํารุด บกพร'อง และ/หรือ ไม'สามารถใช�งาน 

ได�บางส'วนหรือทั้งหมด ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องรับเร่ืองทันทีเม่ือมีการแจ�งปGญหาที่เกิดขึ้น โดยให�คําปรึกษาหรือคําแนะนําเบ้ืองต�นทาง

โทรศัพท< จดหมายอิเล็กทรอนิคส< หรือช'องทางอื่นๆ เพื่อแก�ไขปGญหาเบ้ืองต�นทันทีที่ได�รับแจ�ง ซ่ึงหากการแก�ปGญหาเบ้ืองต�นไม'สามารถแก�ไขได�

ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง นับต้ังแต'เวลาที่ได�รับแจ�ง ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดส'งเจ�าหน�าที่เข�ามาแก�ไขปGญหาดังกล'าวภายในระยะเวลา 4 

ช่ัวโมง นับต้ังแต'เวลาที่ได�รับแจ�ง 

 2.8  เม่ือผู�ได�รับการคัดเลือกดําเนินการแก�ไขปGญหาที่ได�รับแจ�งเสร็จเรียบร�อยแล�ว ผู�ได�รับการคัดเลือกต�อง 

แจ�งต'อเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบหรือได�รับมอบหมายของ บสย. ให�ทราบทันที และจัดทํารายงานสรุปถึงสาเหตุและวิธีการแก�ไขปGญหาของ

ปGญหาที่เกิดขึ้น 



  2.9  เวลาในการบํารุงรักษาต้ังแต' 8.30 น. – 16.30 น. ของวันทําการ และ/หรือวันและเวลาที่ บสย. ตกลงกัน

เปjนอย'างอื่น โดยต�องมีเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบหรือได�รับมอบหมายของ บสย. ร'วมอยู'ด�วย โดยการดําเนินการใดๆ ต�องให�เกิดผลกระทบ

ต'อผู�ปฏิบัติงานให�น�อยที่สุด 

  2.10  หากมีเหตุการณ<ที่ต�องทําการตัดสินใจอย'างใดอย'างหน่ึงที่มีผลกระทบต'อระบบ ERP รวมทั้งผลกระทบ  

ต'อผู�ปฏิบัติงาน ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องขอความเห็นชอบจาก บสย. ก'อนดําเนินการใดๆ 

2.11 ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดการให� บสย. คงไว�หรือได�รับซ่ึงสิทธิ์ โดยไม'เสียค'าใช�จ'ายใดๆ ดังน้ี 

2.11.1 ลิขสิทธิ์ (License) การเข�าใช�งานของระบบ ERP  
2.11.2 สิทธิ์ในการเข�าใช�งาน My Oracle Support 
2.11.3 สิทธิ์ในการติดต้ังซอฟต<แวร<รุ'นใหม' (Upgrade Software Version) ของ Oracle® 

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

3. ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องจัดทํารายงาน Incident Log เพื่อรายงานปGญหา โดยขอให�จัดส'งทาง e-mail ให� บสย. 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปพร�อมทั้งวิเคราะห<เพื่อหาสาเหตุ วิธีการแก�ไข และข�อเสนอแนะในการปIองกันไม'ให�เกิดปGญหาเดิมขึ้นอีก 
และรายงาน Incident Log จะต�องแสดงข�อมูล Incident ต'าง ๆ ที่เกิดขึ้นนับต้ังแต'วันที่เร่ิมต�นสัญญาจนถึงปGจจุบันด�วย เพื่อติดตาม
ปGญหาและข�อเสนอแนะในการปIองกันไม'ให�เกิดปGญหาเดิมขึ้นอีก 

         4  ผู�ได�รับการคัดเลือกต�อง จัดทําและจัดส'งเอกสาร และ/หรือรายงานต'างๆ ที่เปjนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 

ตามที่ บสย. ร�องขอ โดยไม'คิดค'าใช�จ'ายใดๆ ในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพ< จํานวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ'น CD/DVD ในรูปแบบไฟล< PDF 

File และ MS Office จํานวน 1 ชุด 

         5  ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องปรับปรุงรายงานและแบบฟอร<มในระบบ ERP ให�เปjนไปตามประกาศและข�อบังคับของ

กรมสรรพากร และหน'วยงานกาํกับ บสย. เช'น ธปท. สคร. สศค.  

 

 

 


