
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช$งานก$อสร�าง 

  

 1. ชื่อโครงการ การจัดจ�างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) จํานวน 1 งาน 

หน&วยงานเจ�าของโครงการ ฝ.ายบัญชีและการเงิน บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย&อม (บสย.) 

 

 2. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  

             2,350,000.00 บาท (รวมภาษีมลูค&าเพ่ิมแล�ว)  

 
 

   3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  22 มีนาคม 2562                                                                                                                             

             2,086,500.00 บาท (รวมภาษีมลูค&าเพ่ิมแล�ว) 

 
 

            4. แหล$งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผู�ขาย 

  4.1  บริษัท อินเตอรFฟHนสF แอดไวเซอรี่ จํากัด 

  4.2  บริษัท มิกซFโปร แอดวานซF จํากัด 

 

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

  5.1 นายอนุสรณF เอมกมล  ผู�อํานวยการอาวุโสฝ.ายบรหิารสํานักงาน 

  5.2 นางผกามาศ สัจจพงษF  ผู�อํานวยการฝ.ายบัญชีและการเงิน 

            5.3 นางสาวศิยาพร  พันธFฟMก  ผู�จัดการส&วนจัดซ้ือ 

  

 

 

 

 



1.   ขอบเขตการดําเนินงาน 
ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสFจะต�องดําเนินการจัดทําระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting)นําเข�า

ข�อมูลเดิม ทดสอบระบบและติดตั้งระบบจริงให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงการดําเนินการดังกล&าวข�างต�นจะต�องเปRนไปตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) โดยดําเนินการ
ตามขอบเขตงานตามในหัวข�อต&างๆ ดังน้ี 

1.1  คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบวางแผนงบประมาณ 
1.1.1 เปRนซอฟตFแวรFประเภท Web Application พัฒนาด�วยภาษา C#.NET, ASP.NET หรือ JAVA 
1.1.2 สามารถใช�งานร&วมกับระบบฐานข�อมูล Microsoft SQL ท่ี บสย. ใช�งานอยู& 
1.1.3 สามารถบันทึก/นําเข�าข�อมลูจากระบบงานภายในของ บสย. ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทํางบประมาณ 
1.1.4 สามารถใช�งานระบบได�โดยไม&จํากัดจํานวนผู�ใช�งาน 
1.1.5 มีหน�าจอในการกําหนดข�อมลูพ้ืนฐาน (Master) ของระบบ 
1.1.6 สามารถเพ่ิม/ลบ/แก�ไข ผู�ใช�งานได� 
1.1.7 สามารถกําหนดสิทธ์ิการใช�งานเมนู และสิทธ์ิการเข�าถึงข�อมูลได� 

                   1.1.8 มีหน�าจอสําหรับเปลี่ยนรหัสผ&านให�กับผู�ใช�งาน 
                   1.1.9 มีหน�าจอสําหรับรีเซ็ตรหัสผ&านสาํหรับผู�ดูแลระบบ (Administrator) 
                   1.1.10 สามารถบันทึกรายงานเปRนไฟลF PDF Microsoft Excel และ Text File  
                   1.1.11 มีหน�าจอในการสืบค�น และเรียกดูข�อมลูต&างๆ ตามสิทธ์ิในการเข�าถึงข�อมูล 
                   1.1.12 การแสดงข�อความเตือน และข�อความผดิพลาด เปRนภาษาไทยเปRนหลัก โดยอาจมีภาษาอังกฤษร&วมด�วย  ตามท่ี
จําเปRนและเหมาะสม 
                  1.1.13 มีระบบในการจัดเก็บ Log ในการใช�งาน และ Error Log อย&างเหมาะสมในการจัดเก็บ Log โดย สามารถเรียกดู
ย�อนหลังไม&น�อยกว&า 90 วัน เช&น การเข�าใช�งานระบบ การบันทึก/นําเข�าข�อมูล การแก�ไขข�อมูลท่ีสําคัญ ข�อผิดพลาดในการใช�ระบบ (Error) 
                    1.1.14 ระบบจะต�องมีการจัดเก็บข�อมลูท่ีมีการบันทึก/เพ่ิม/แก�ไข/เปลี่ยนแปลงข�อมูล/ลบข�อมลูในระบบ โดยต�องมกีาร
จัดเก็บวันเวลาท่ีบันทึก/แก�ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ/ผู�บันทึก/แก�ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ ล&าสดุ  

1.2  การกําหนดข�อมลูพ้ืนฐาน (Master) ของระบบ 
1.2.1 สามารถเพ่ิม บันทึก/แก�ไข/ลบข�อมูลพ้ีนฐานของระบบตามสทิธ์ิในการเข�าถึงข�อมูล 
1.2.2 สามารถสืบค�นข�อมูลพ้ืนฐานของระบบตามเง่ือนไขต&างๆ เช&น รหัส ช่ือ หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
1.2.3 สามารถปuองกันการบันทึกข�อมูลพ้ืนฐานซํ้า และมีข�อความเตือนการบันทึกข�อมูลซํ้า 
1.2.4 สามารถจัดเก็บวันท่ีสร�างข�อมูล และผู�บันทึก ในการสร�างข�อมูลพ้ืนฐานใหม& 

                   1.2.5 สามารถจัดเก็บวันท่ีแก�ไขข�อมูล และผู�บันทึก ในการบันทึกข�อมูลพ้ืนฐานของระบบ 
1.3  สิทธ์ิการใช�งานระบบ 

1.3.1 การกําหนดกลุ&มสิทธ์ิของผู�ใช�งาน (User Role)    
(1) มีระบบหรือหน�าจอในการบรหิารจัดการ กลุ&มสิทธ์ิผู�ใช�งาน  
(2) สามารถเพ่ิม แก�ไข ยกเลิก หรอืลบ กลุ&มสิทธ์ิผู�ใช�งานได�  

  (3) สามารถเพ่ิมลดเมนูการใช�งานได�ตามกลุ&มสิทธ์ิการใช�งานได� 
1.3.2  การกําหนดสิทธ์ิผู�ใช�งาน (User) 

  (1) มีระบบหรือหน�าจอในการบริหารจัดการ สิทธ์ิผู�ใช�งาน  
  (2) สามารถเพ่ิม แก�ไข  ยกเลิก หรือลบ สิทธ์ิผู�ใช�งานได�  

      (3) สามารถออกรายงาน ทะเบียนสิทธ์ิผู�ใช�งาน แยกตามฝ.ายงาน กลุ&มสิทธ์ิของผู�ใช�งาน ระดับในการเข�าถึงข�อมูล 
1.3.3  การกําหนดระดับในการเข�าถึงข�อมูลของฝ.ายงานได�  (User Level) 



 (1) มีระบบหรือหน�าจอในการบรหิารจัดการ ระดับในการเข�าถึงข�อมูล  
 (2) สามารถเพ่ิม แก�ไข ยกเลิก หรือลบ ระดับในการเข�าถึงข�อมูล  
 (3) สามารถปรับเปลี่ยน ระดับในการเข�าถึงข�อมูลได�  

1.4 การกําหนดรหัสผ&านตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของ บสย. 
1.4.1   มีระบบหรือหน�าจอในการกําหนดเง่ือนไขของรหัสผ&าน  

       1.4.2   มีระบบหรือหน�าจอเปลี่ยนรหัสผ&าน หน�าจอลมืรหัสผ&าน ให�กับผู�ใช�งาน 
                   1.4.3   สนับสนุนการกําหนดผู�ใช�งานระบบให�มีการใช�งานแบบเช่ือมต&อ Active Directory (AD) โดยให�สามารถเลือกใช�
งานหรือไม&ใช�งาน Function น้ีได� 

    1.5   สิทธ์ิการใช�งานระบบและการเข�าถึงข�อมูล 
User Classes Role Level ผู�รับผิดชอบ 

IT Admin • สามารถแก�ไขการกําหนดคุณสมบัติของระบบ 
(system configuration) 
• สามารถกําหนดสิทธ์ิผู�ใช�เพ่ือสร�างความปลอดภยั
ให�กับระบบ (system security) เปRนต�น  
• สามารถกําหนดสิทธ์ิผู�ใช�เพ่ือสร�างความปลอดภยั
ให�กับระบบ (system security) เปRนต�น  

ทุกฝ.ายงาน เฉพาะ
ข�อมูลสิทฺธ์ิการใช�งาน
และข�อมลู Master 

• ฝ.ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Admin • สามารถบันทึกข�อมลูได�ตามสิทธ์ิของเมนูการใช�งาน 
• สามารถ Export ข�อมูลในรูปแบบของไฟลF excel 
และ text file.  
• สามารถออกรายงานจากระบบได� (printer & pdf) 
• สามารถเปลี่ยนสถานะจากการอนุมัติ ให�เปRนการ
แก�ไขและแจ�งเตือนทาง e-mail 

ทุกฝ.ายงาน ฝ.ายบัญชีและการเงิน  

Approval • สามารถบันทึกข�อมลูได�ตามสิทธ์ิของเมนูการใช�งาน 
• สามารถแก�ไขข�อมูลของระบบได�ตามสิทธ์ิของเมนู
การใช�งาน (ข�อมูลก&อนการอนุมัต)ิ 
• สามารถ Export ข�อมูลในรูปแบบของไฟลF excel 
และ text file.  
• สามารถออกรายงานจากระบบได� (printer & pdf) 
• สามารถอนุมตัิ การส&งข�อมลูได�  

เข�าถึงข�อมูลได�ตาม
ฝ.ายงานท่ีได�รับ
มอบหมาย 

ผู�มีอํานาจตามท่ีได�รับ
มอบหมาย 

User • สามารถบันทึกข�อมลูได�ตามสิทธ์ิของเมนูการใช�งาน 
• สามารถแก�ไขข�อมูลของระบบได�ตามสิทธ์ิของเมนู
การใช�งาน (ข�อมูลก&อนการอนุมัต)ิ 
• สามารถ Export ข�อมูลในรูปแบบของไฟลF excel 
และ text file.  
• สามารถออกรายงานจากระบบได� (printer & pdf) 

เข�าถึงข�อมูลได�เฉพาะ
ฝ.ายงานของผู�ใช�งาน
เอง 

พนักงานตามท่ีได�รับ
มอบหมายให�บันทึกข�อมลู 

Management • สามารถเรียกดูข�อมลูได�ตามสิทธ์ิของเมนูการใช�งาน 
• สามารถ Export ข�อมูลในรูปแบบของไฟลF excel 
และ text file.  
• สามารถออกรายงานจากระบบได� (printer & pdf) 

ทุกฝ.ายงาน ระดับผู�ช&วยผู�จดัการท่ัวไป  
ข้ึนไป 
 



 
1.6  การบริหารจัดการข�อมูลและการออกรายงาน 

1.6.1    สามารถกําหนดสิทธ์ิในการเรยีกดูรายงาน 
                  1.6.2     สามารถเรียกดูรายงานของระบบโดยกําหนดเง่ือนไขต&างๆ ท่ีเหมาะสมตามข�อมูลพ้ืนฐาน ท่ีปรากฎใน  
                              รายงาน และตามสิทธ์ิในการเรียกดูรายงานโดยการกําหนดเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับวันท่ีของรายงานท่ีเหมาะสม    
                              เช&น ช&วงวันท่ีท่ีเรียกดูรายงาน หรือช&วงเดือนท่ีเรียกดรูายงาน หรือช&วงป�ท่ีเรียกดูรายงานตามความ  
                              เหมาะสมของแต&ละรายงาน และ ณ เวลาท่ีต�องการได� 
        1.6.3     มีการพิมพF ช่ือฝ.ายงาน วันท่ีพิมพF และหมายเลขหน�า/จํานวนหน�าท้ังหมดของรายงาน 
                  1.6.4     สามารถเรียกดูรายงานผ&านทางหน�าจอได� 
                  1.6.5     สามารถออกรายงานเปRนไฟลFประเภท PDF ได� 
                  1.6.6     สามารถ Export ข�อมูลออกมาในรูปแบบของ Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได� 

1.6.7     สามารถ Import ข�อมูลเข�าได�ในรูปแบบ Microsoft Excel  
              1.7  รายละเอียดระบบวางแผนงบประมาณ 

         1.7.1 สามารถจัดการหมวดบัญชีต&าง ๆ ได� ดังน้ี 
1.7.1.1 รายได� สามารถกําหนดหมวดของรายได�และรหัสบัญชีได� 
1.7.1.2 ค&าใช�จ&าย สามารถกําหนดหมวดค&าใช�จ&ายและรหัสบัญชีได� 

                            1.7.1.3 สินทรัพยF สามารถกําหนดหมวดของสินทรัพยFและรหัสบัญชีได� 
1.7.1.4 หน้ีสิน สามารถกําหนดหมวดของหน้ีสินและรหัสบัญชีได� 
1.7.1.5 ส&วนของผู�ถือหุ�น สามารถกําหนดหมวดของส&วนของผู�ถือหุ�นและรหัสบัญชีได� 

        1.7.2 สามารถกําหนดรปูแบบ (Template) เพ่ือบันทึกข�อมูลได�ดังน้ี  
1.7.2.1 สามารถเลือกรายการท่ีเก่ียวข�องให�ฝ.ายงานได� 
1.7.2.2 สามารถกําหนดระยะเวลา และแจ�งเตือนฝ.ายงานได� 
1.7.2.3 สามารถกําหนดจํานวนป�ในการวางแผนงบประมาณได�อย&างน�อย 5 ป� 
1.7.2.4 สามารถติดตามสถานะได� 
1.7.2.5 สามารถยกเลิกการอนุมตั ิเพ่ือให�ฝ.ายงานกลับไปแก�ไขข�อมลูได� 

        1.7.3  สามารถบันทึก/นําเข�าข�อมูลงบประมาณได�ดังน้ี  
1.7.3.1 รายได� 

- รายได�ท่ีเกิดข้ึนจริง : สามารถบันทึก/นําเข�าข�อมูลรายได�ท่ีเกิดข้ึนจริงจากระบบงานภายในของ บสย. ท่ี
เก่ียวข�องกับการจัดทํางบประมาณได� และมีหน�าจอในการบันทึกข�อมูล (Key in) ในกรณีท่ีไม&สามารถ
บันทึก/นําเข�าข�อมูลได� 

- รายได�ประมาณการล&วงหน�า : สามารถกําหนดรายได�ประมาณการล&วงหน�า หรือประมาณการอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได�ได� 

1.7.3.2 ค&าใช�จ&าย 
- ค&าใช�จ&ายท่ีเกิดข้ึนจริง : สามารถบันทึก/นําเข�าข�อมูลค&าใช�จ&ายท่ีเกิดข้ึนจริงจากระบบงานภายในของ 

บสย. ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทํางบประมาณได� และมีหน�าจอในการบันทึกข�อมูล (Key in) ในกรณีท่ีไม&
สามารถบันทึก/นําเข�าข�อมลูได� 

- ค&าใช�จ&ายประมาณการล&วงหน�า : สามารถกําหนดค&าใช�จ&ายประมาณการล&วงหน�า หรือประมาณการ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของค&าใช�จ&ายได� 



1.7.3.3 สินทรัพยF สามารถบันทึก/นําเข�าข�อมลูรายการสินทรัพยF จํานวนสินทรัพยF มูลค&าสินทรัพยF และ สามารถ
คํานวณค&าเสื่อมราคาของสินทรัพยFได� 

1.7.3.4 หน้ีสิน สามารถบันทึก/นําเข�าข�อมูลหน้ีสิน ระยะเวลา และอัตราดอกเบ้ียได� 
1.7.3.5 ส&วนของผู�ถือหุ�น สามารถบันทึก/นําเข�ารายการส&วนของผู�ถือหุ�น เช&น ทุนจดทะเบียน เปRนต�น 

  1.7.4 สามารถบันทึก/นําเข�าข�อมลูโครงการ และประมาณการรายได�และค&าใช�จ&ายของโครงการได� 
1.7.5 มีหน�าจอสําหรับการอนุมัตขิ�อมูลในระบบ  

  1.7.6 สามารถสร�างสมมติฐานทางการเงิน และจัดทํางบการเงินได�ดังน้ี 
1.7.6.1 สามารถบริหารจัดการเวอรFช่ันในการสร�างสมมติฐานทางการเงิน 
1.7.6.2 สามารถกําหนดค&าพารามเิตอรFต&าง ๆ เช&น ประมาณการรายได�-ค&าใช�จ&าย อัตราการเติบโตของ   
          รายได�-ค&าใช�จ&าย อัตราการจ&ายเงินปMนผล เปRนต�น 
1.7.6.3 สามารถจัดทํา งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากสมมติฐานทางการเงิน โดยประมาณการ  
          ได�ล&วงหน�าอย&างน�อย 5 ป� และแสดงงบเปรียบเทียบได� 
1.7.6.4 สามารถจัดทํา งบแสดงฐานะทางการเงิน จากสมมติฐานทางการเงิน โดยประมาณการได�ล&วงหน�า  
          อย&างน�อย 5 ป� และแสดงงบเปรียบเทียบได� 
1.7.6.5 สามารถจัดทํา งบกระแสเงินสด จากสมมติฐานทางการเงิน โดยประมาณการได�ล&วงหน�าอย&างน�อย 5 ป�   
         และแสดงงบเปรยีบเทียบได� 

  1.7.7 สามารถเปรียบเทียบข�อมลูตามสมมติฐานต&าง ๆ ในมุมมองท่ี บสย. กําหนดได� 
  1.7.8 สามารถแจกแจงข�อมูล (Drill Down) ไปยังรายละเอียดของรายการน้ัน ๆ เพ่ือการตรวจสอบและวิเคราะหF
ยอดทางบัญชีได� 
  1.7.9 สามารถ Export ข�อมูลเพ่ือการตรวจสอบได�ในรูปแบบไฟลF Microsoft Word, Excel, Powerpoint   
  1.7.10 สามารถนําข�อมูลท่ีบันทึกจากฝ.ายงานต&าง ๆ ประมวลผลคู&บัญชีและออกรายงานทางการเงินได�โดยอัตโนมัต ิ
  1.7.11 สามารถรองรับการปรับโครงสร�างองคFกรในอนาคตได� 
 1.8  สามารถออกรายงานตามเง่ือนไขและรูปแบบท่ี บสย. กําหนดได� อย&างน�อยดังต&อไปน้ี 
  1.8.1 รายงานตามเล&มแผนวิสาหกิจ 
  1.8.2 รายงานตามฝ.ายงาน และสายงาน 
  1.8.3 รายงานทะเบียนสิทธ์ิผู�ใช�งานแยกตามฝ.ายงาน กลุ&มผู�ใช�งาน ระดับผู�ใช�งาน 

1.9   ฝ�กอบรมการใช�งานระบบวางแผนงบประมาณ 


