
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

  

 1.ชื่อโครงการ การจัดจ้างพัฒนาระบบ  e-Dataset  Reporting   

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 

   2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

             2,000,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว)  

 

 

     3.วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  10 พฤษภาคม 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              1,936,700.00 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 

 

 

 4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผู้ขาย 

  4.1  บริษัท อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

  4.2  บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากัด 

 

    5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

  5.1  นายอนุสรณ ์ เอมกมล  ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบรหิารส านักงาน 

  5.2  นางสายสมาน ตั้งสิทธิศิลป ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องคก์ร 

            5.4  นางสาวศิยาพร  พันธ์ฟัก ผู้จัดการส่วนจดัซื้อ 

  

 

 

 



รายละเอียด 
การจัดจ้างพัฒนาระบบ  e-Dataset  Reporting  น าเข้าข้อมูลเดิม ทดสอบระบบและติดตั้งระบบจริงให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Management System: ISMS) โดยด าเนินการตามขอบเขตงานตามในหัวข้อต่างๆ ดังนี ้

1.1  คุณสมบัติพื้นฐานของระบบ e-Dataset Reporting 
1.1.1 เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Web Application พัฒนาด้วยภาษา C#.NET, ASP.NET หรือ JAVA 
1.1.2 สามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL และ/หรือ Oracle ที่ บสย. ใช้งานอยู่ 
1.1.3 สามารถบันทึก/น าข้อมลูจากระบบงานภายในของ บสย. เข้าสู่ระบบ e-Dataset Reporting เพื่อจัดท ารายงาน

น าส่ง 
1.1.4 สามารถใช้งานระบบได้โดยไม่จ ากดัจ านวนผู้ใช้งาน 
1.1.5 มีหน้าจอในการก าหนดข้อมลูพื้นฐาน (Master) ของระบบ 
1.1.6 สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผู้ใช้งานได ้
1.1.7 สามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานเมนู และสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลได้ 

                   1.1.8 มีหน้าจอส าหรับเปลี่ยนรหสัผ่าน และหน้าจอลืมรหสัผ่านให้กับผู้ใช้งาน    
                   1.1.9 มีหน้าจอส าหรับรีเซ็ตรหัสผ่านส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator)   
                   1.1.10 สามารถบนัทึกและน าส่งไฟล์ข้อมลูได้หลายรูปแบบ เช่น PDF , Microsoft Excel , Text File เป็นต้น 
 1.1.11 สามารถแปลงไฟล์ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดของการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ Dataset และระบบ 
GFMIS  
                   1.1.12 มีหน้าจอในการสืบค้น และเรียกดูข้อมลูต่างๆ ตามสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 
                   1.1.13 การแสดงข้อความเตือน และข้อความผดิพลาด เป็นภาษาไทยเป็นหลัก โดยอาจมีภาษาอังกฤษร่วมด้วย  ตามที่
จ าเป็นและเหมาะสม 
                 1.1.14 มีระบบในการจัดเก็บ Log การน าส่ง Log การใช้งาน และ Error Log เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติ
ข้อมูลย้อนหลังได้  

1.1.15 ระบบจะต้องมีการจดัเก็บข้อมลูทีม่ีการบันทึก/เพิ่ม/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/ลบข้อมลูในระบบ โดยต้องมีการ
จัดเก็บวันเวลาที่บันทึก/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ/ผู้บันทึก/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ ล่าสดุ  

1.1.16 สามารถสง่ e-mail แจ้งเตือนและแจ้งผลให้กบัผู้เกี่ยวข้องตามที่ระบุได ้
 

1.2  การก าหนดข้อมลูพื้นฐาน (Master) ของระบบ 

1.2.1 สามารถเพิ่ม บันทึก/แกไ้ข/ลบข้อมูลพี้นฐานของระบบตามสทิธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 
1.2.2 สามารถสืบค้นข้อมูลพื้นฐานของระบบตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น รหัส ช่ือ หรือเง่ือนไขอื่นๆ ที่เหมาะสม 
1.2.3 สามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลพื้นฐานซ้ า และมีข้อความเตือนการบันทึกข้อมูลซ้ า 
1.2.4 สามารถจัดเก็บวันท่ีสรา้งข้อมูล และผู้บันทึก ในการสร้างข้อมูลพื้นฐานใหม่ 

                   1.2.5 สามารถจัดเก็บวันท่ีแก้ไขข้อมูล และผู้บันทึก ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของระบบ 
       1.2.6 สามารถก าหนดค่าพื้นฐานต่างๆ ในการแจ้งเตือนการส่งข้อมูลของเอกสารแต่ละประเภท เช่น ระยะเวลาจัดส่ง, 

วันท่ีสิ้นสุดในการจัดส่ง ,ระยะเวลาแจ้งเตือนก่อนวันท่ีสิ้นสดุในการจดัส่ง เป็นต้น 
 
1.3  สิทธ์ิการใช้งานระบบ 

1.3.1 การก าหนดกลุ่มสิทธ์ิของผู้ใช้งาน (User Role)    
(1) มีระบบหรือหน้าจอในการบรหิารจัดการ กลุ่มสิทธ์ิผู้ใช้งาน  



(2) สามารถเพิ่ม แกไ้ข ยกเลิก หรอืลบ กลุ่มสิทธ์ิผู้ใช้งานได้  
  (3) สามารถเพิ่มลดเมนูการใช้งานได้ตามกลุม่สิทธ์ิการใช้งานได ้

(4) กรณี ยกเลิก หรือลบ กลุม่สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ ต้องมีการตรวจสอบข้อจ ากัดของข้อมูลทุกครั้ง (Data  
Constraint) 

1.3.2   การก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน (User) 
  (1) มีระบบหรือหน้าจอในการบริหารจดัการ สิทธ์ิผู้ใช้งาน  
  (2) สามารถเพิ่ม แก้ไข  ยกเลิก หรือลบ สิทธิผ์ู้ใช้งานได้  
  (3) สามารถออกรายงาน ทะเบียนสิทธิ์ผู้ใช้งาน แยกตามฝ่ายงาน กลุ่มสิทธ์ิของผู้ใช้งาน ระดับในการเข้าถึง

ข้อมูล 
  (4) กรณี ยกเลิก หรือลบ สิทธ์ิผู้ใช้งานระบบ ต้องมีการตรวจสอบขอ้จ ากัดของข้อมูลทุกครั้ง (Data  

Constraint) 
1.3.3 การก าหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้  (User Level) 

  (1) มีระบบหรือหน้าจอในการบริหารจดัการ ระดับในการเข้าถึงข้อมูล  
  (2) สามารถเพิ่ม แก้ไข ยกเลิก หรือลบ ระดับในการเข้าถึงข้อมูล  
  (3) สามารถปรับเปลี่ยน ระดับในการเข้าถึงข้อมูลได้  
  (4) กรณี ยกเลิก หรือลบ ระดับในการเข้าถึงข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบข้อจ ากัดของข้อมูลทุกครั้ง (Data  

Constraint) 
1.4   การก าหนดรหสัผา่นตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของ บสย. 

1.4.1  มีระบบหรือหน้าจอในการก าหนดเงื่อนไขของรหสัผ่าน  
4.4.2  มีระบบหรือหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน หน้าจอลืมรหสัผ่าน ให้กับผู้ใช้งาน  
4.4.3  สนับสนุนการก าหนดผู้ใช้งานระบบให้มีการใช้งานแบบเชื่อมต่อ Active Directory (AD) โดยให้สามารถเลือกใช้

งานหรือไม่ใช้งาน Function นี้ได ้         
  1.5     สิทธ์ิการใช้งานระบบและการเข้าถึงข้อมูล 

User Classes Role Level ผู้รับผิดชอบ 
IT Admin • สามารถแก้ไขการก าหนดคุณสมบัติของ

ระบบ (system configuration) 
• สามารถก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กับระบบ (system security) 
เป็นต้น  
• สามารถก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กับระบบ (system security) 
เป็นต้น  

ทุกฝ่ายงาน เฉพาะข้อมลู
สิทฺธ์ิการใช้งานและข้อมลู 
Master 

• ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Admin • สามารถบันทึก เพิ่ม แก้ไข ลบขอ้มูลได้ตาม
สิทธ์ิของเมนูการใช้งาน 
• สามารถเรียกดูข้อมลูและ Export ข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น excel  text file  
• สามารถออกรายงานจากระบบได้ (printer 
& pdf) 
• สามารถแจ้งเตือนและแจ้งผลทาง e-mail 

ทุกฝ่ายงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  



User Classes Role Level ผู้รับผิดชอบ 
Approval • สามารถบันทึก เพิ่ม แก้ไข ลบขอ้มูลได้ตาม

สิทธ์ิของเมนูการใช้งาน 
• สามารถเรียกดูข้อมลูและ Export ข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น excel text file  
• สามารถออกรายงานจากระบบได้ (printer 
& pdf) 
• สามารถอนุมตัิ การส่งข้อมลูได ้ 

เข้าถึงข้อมูลไดต้ามฝ่าย
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้มีอ านาจตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

User • สามารถบันทึก เพิ่ม แก้ไข ลบขอ้มูลได้ตาม
สิทธ์ิของเมนูการใช้งาน 
• สามารถเรียกดูข้อมลูและ Export ข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้ เช่น excel  text file  
• สามารถออกรายงานจากระบบได้ (printer 
& pdf) 

เข้าถึงข้อมูลไดเ้ฉพาะฝ่าย
งานของผู้ใช้งานเอง 

พนักงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย
ให้บันทึกข้อมูล 

Management • สามารถเรียกดูข้อมลูได้ตามสิทธ์ิของเมนู
การใช้งาน 
• สามารถเรียกดูข้อมลูและ Export ข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้ เช่น excel  text file  
• สามารถออกรายงานจากระบบได้ (printer 
& pdf) 

ทุกฝ่ายงาน ผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
และระดับผู้ช่วยผู้จดัการทั่วไป  
ขึ้นไป 
 

 
1.6     การบริหารจดัการข้อมลูและการออกรายงาน 

1.6.1 สามารถก าหนดสิทธ์ิในการเรียกดูรายงาน 
                  1.6.2 สามารถเรียกดูรายงานของระบบโดยก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเหมาะสมตามข้อมลูพื้นฐาน ที่ปรากฎในรายงาน และ
ตามสิทธ์ิในการเรียกดูรายงานโดยการก าหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับวันท่ีของรายงานที่เหมาะสมเช่น ช่วงวันท่ีที่เรียกดูรายงาน หรือช่วงเดือน
ที่เรียกดรูายงาน หรือช่วงปีท่ีเรียกดูรายงานตามเหมาะสมของแต่ละรายงาน และ ณ เวลาทีต่้องการได้ 
        1.6.3 มีการพิมพ์ ช่ือย่อรายงาน วันท่ีพิมพ์ เวลาที่พิมพ์ และหมายเลขหน้า/จ านวนหน้าท้ังหมดของรายงาน 
                  1.6.4 สามารถเรียกดูรายงานผ่านทางหน้าจอก่อนการพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ (Preview) ได้  
                  1.6.5 สามารถออกรายงานเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ เช่น PDF ,Microsoft Word, Excel ตามที่ก าหนดได ้
                  1.6.6 สามารถ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Word, Excel, XML File ตามที่ก าหนดได ้

1.6.7 สามารถ Import ข้อมูลเข้าในรูปแบบต่างๆ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF,TEXT  
File, XML File ตามที่ก าหนดได ้
                  1.6.8 สามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟ (Dash Boards) ตามที่ก าหนดได ้

1.7       รายละเอียดระบบ e-Dataset Reporting 

         1.7.1 สามารถสร้างฐานข้อมูลระบบ e-Dataset Reporting ส าหรับรวบรวมข้อมลูจากระบบงานภายในของ บสย.ไดโ้ดย
รองรับโครงสร้างข้อมลูหลายรูปแบบ เช่น Microsoft Excel , Microsoft Word, PDF, Text File, XML File  ตามทีก่ าหนดได ้
        1.7.2 สามารถน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูล ระบบ e-Dataset Reporting ด้วยวิธีการได้หลายวิธี เชน่ Key in , Upload File 
และ Import File จากไฟลร์ูปแบบ เช่น Excel , Text File และ XML File ตามที่ก าหนดได ้



        1.7.3 สามารถแปลงข้อมูลในระบบให้อยู่ในรูปแบบท่ีก าหนด เช่น XML หรือ Text File ก่อนน าไฟล์เอกสารทีไ่ด ้ส่งเข้าสู่
ระบบ Dataset ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบบ GFMIS ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) และ
ระบบ BOT secure net ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดโ้ดยอัตโนมตัิ  
 1.7.4 กรณีทีร่ะบบ e-Dataset Reporting ไมส่ามารถจัดส่งไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบตามข้อ 4.7.3 ได้โดยอัตโนมตัิ  บสย. 
ต้องสามารถน าไฟล์ข้อมูลจากระบบ e-Dataset Reporting เพื่อน าส่งเข้าระบบ Dataset ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบบ 
GFMIS ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และระบบ BOT secure net ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดว้ย
วิธีและช่องทางที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนดไวไ้ด้  
        1.7.5 สามารถใหผู้้ใช้งานเรยีกดูไฟล์ข้อมูลหรือ Export ไฟล์ขอ้มูลก่อนน าส่งภายนอกได ้
         1.7.6 มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าส่งสู่หน่วยงานภายนอกตามเงื่อนไขหรือการตรวจสอบ  
        1.7.7 สามารถสร้าง เพิ่ม แก้ไข ลบ และก าหนดเง่ือนไขหรือกฎการตรวจสอบข้อมลูได้ 
        1.7.8 สามารถก าหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลของแตล่ะรายงานได ้
        1.7.9 สามารถรองรับการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม รายงาน และกลุม่ข้อมูลได้ รวมถึงแก้ไข โยกย้ายรายงานหรือกลุม่ 
ข้อมูลของรายงานได้ เช่น กลุ่ม Structure          Unstructure 
        1.7.10 มีระบบบรหิารจดัการ การน าส่งข้อมลู เพื่อแจ้งเตือนและแจ้งผลการน าส่ง ให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางหน้าจอ
ระบบงาน และ e-mail , เก็บประวัติการน าส่งข้อมลู (History) ที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดการจดัส่ง, ผู้จัดส่ง, วัน-เวลาที่จดัส่ง, 
สถานะการจัดส่งได ้
        1.7.11 มีระบบในการดูภาพรวมและรายละเอียดของการส่งข้อมูล (Dash Board) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
การจัดส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และทันเวลาตามทีต่้องการ 
        1.7.12 มีระบบป้องกันการสง่ข้อมูลซ้ า และสามารถค้นหาและแสดงสถานะการตรวจสอบข้อมูลการน าส่งทางหน้าจอ
ระบบงานได ้

       1.7.13 มีระบบจัดการสิทธ์ิการเข้าใช้ระบบงานของผู้ใช้งานท่ีมีความยืดหยุ่นสามารถรองรบัความต้องการใช้งานได้ 
       1.7.14 มีการจัดเก็บ Log ตามมาตรฐานในขั้นตอนต่างๆ โดยเก็บข้อมูลที่ส าคญัๆ ในกระบวนการนั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อการตรวจสอบในภายหลัง 
        1.7.15 มีระบบการส ารองข้อมูลเพื่อประกันความปลอดภยัและสามารถจะกู้ข้อมลูที่สญูหายระหว่างที่ระบบเกิดความ

ขัดข้องได ้
       1.7.16 ออกแบบระบบให้ยดืหยุ่น เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนที่มาของข้อมูล (Data Source) การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ข้อมูล การปรบัเปลีย่นช่องทางการน าส่ง รวมถึงปรมิาณข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยค านึงว่าสามารถท าการแก้ไขเปลีย่นแปลง
โครงสร้างข้อมูลได้ง่าย 
 
2.     ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
             2.1  ผู้ชนะการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บสย. 
อย่างเคร่งครัด 
            2.2  ซอฟท์แวร์ทุกประเภทที่ใช้งานของ บสย. ต้องไม่มีโปรแกรมมุ่งร้าย (Malicious Code: Malware) หรือโปรแกรม 
แอบแฝงใดๆ และต้องรับผดิชอบในความเสยีหายที่เกดิขึ้น 
 
3.     เง่ือนไขการส่งมอบงาน 

3.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะต้องด าเนินการส่งมอบงาน โดยมีหนังสือแจ้งการส่งมอบงาน 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับของ บสย. 
 



3.2 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะต้องส่งมอบงานในแต่ละงวดตามที่ก าหนดเป็นเอกสารรายงาน 
ในลักษณะสิ่งพิมพ์จ านวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ่น CD/DVD ในรูปแบบไฟล์ PDF File และ MS Office จ านวน 2 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
 
งวดงาน ผลงานท่ีส่งมอบ การจ่ายเงิน ระยะเวลาส่งมอบงาน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
1 แผนการด าเนินงานโครงการ (Project Plan) 20% ภายใน 45 วัน 
 รายงานสรุปความต้องการของระบบ (User Requirement)   
2 Work Flow Diagram 30% ภายใน 70 วัน 
 เอกสารการออกแบบหน้าจอของระบบ (Prototype)   
3 ผลการทดสอบระบบ (UAT) ของระบบ e-Dataset Reporting 40% ภายใน 110 วัน 
 ติดตั้งระบบ e-Dataset Reporting และส่งมอบรายงานการ

ติดตั้งระบบ 
  

4 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Dataset Reporting 10% ภายใน 120 วัน 
 ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Dataset Reporting 

ดังนี ้
  

 1) Source Code Version ล่าสุด   
 2) ER-Diagram และ Data Dictionary   
 3) คู่มือการใช้งานระบบ 

4) Program Specification 
5) คู่มือการติดตั้ง การดูแลระบบ การส ารองและกู้

คืนทั้งระบบและข้อมูล (ภาษาไทย) 

  

 


