
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ การจัดจ�างพัฒนาและตดิตั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเช่ือมโยงทางการเงิน (Oracle ERP) เพ่ือรองรับการ

เช่ือมโยงข�อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (CGS) จํานวน 1 งาน 

 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ7ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย:อม (บสย.) 

 

 3.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  5,000,0000.00 บาท (รวมภาษีมูลค:าเพ่ิมแล�ว)  

 
 

   4.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562                                                                                                                             

    เปDนเงิน  8,463,333.33  บาท (รวมภาษีมลูค:าเพ่ิมแล�ว) 

 
 

 5.แหล�งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

              5.1   บริษัท เอ็ม ซี อารJ คอนซัลติ้ง จํากัด 

               5.2  บริษัท ซีพีเอส คอนซัลท่ิง จํากัด 

    5.3 บริษัท แอดว�านซดJ บิสซิเนส โซลูช่ันสJ คอรJปอเรช่ัน จํากัด 

 

 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นางผกามาศ สัจจพงษJ  รักษาการผู�อํานวยการฝ7ายบริหารสํานักงาน 

      6.2 นายสมเกียรติ  รุ:งเรืองลดา ผู�อํานวยการฝ7ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณJ ผู�ช:วยผู�อํานวยการฝ7ายบริหารสํานักงาน 

  

 

 



ขอบเขตการดําเนินงาน 
  ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสJจะต�องดําเนินการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงข�อมูลระหว:างระบบ 

Oracle ERP กับระบบ CGS ให�ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข�อมูลระบบบัญชีลูกหน้ี (Account Receivable) ข�อมูลระบบบัญชีเจ�าหน้ี 
(Account Payables) ข�อมูลระบบบริหารเงินสด (Cash Management) และระบบบัญชีแยกประเภท (General Leger) โดย บสย. 
จะเปDนผู�ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรJสําหรับติดตั้งระบบตามขอบเขตงานต:างๆ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการประกอบด�วยการกําหนด ข้ันตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ  
2. ดําเนินการรวบรวมข�อมูล และศึกษาวิเคราะหJพร�อมสรุปความต�องการของท้ังการเช่ือมโยง (Integration Process) 
3. ดําเนินการออกแบบการเช่ือมโยงระบบและจัดทําเอกสารการออกแบบการแลกเปลี่ยนข�อมูล (Interface Design) 
4. ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมการเช่ือมโยงตามท่ีออกแบบ (Program Development) 
5.  ดําเนินการติดตั้งระบบ เพ่ือการทดสอบตามฟfงกJช่ันงานของระบบท่ีครอบคลุมกระบวนการในการทํางานส:วน

การ Interface ระหว:างระบบ Oracle ERP กับระบบ CGS ตามขอบเขตการดําเนินงาน และให�มีการจําลองการปฏิบัติงานจนถึง
กระบวนการท่ีสําคัญ เช:น การปiดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส รายปj เปDนต�น เพ่ือกระทบยอดทางบัญชีให�ถูกต�องพร�อมจัดทําเอกสาร 
System Integration Test Scenario / Test Case / Test Script เพ่ือให�ผู�ใช�งานสามารถทดสอบได� และจัดทํารายงานผลการ
ทดสอบระบบ (User Acceptance Test) จากผู�ใช�งานเพ่ือควบคุมให�มีการทดสอบการทํางานของระบบท้ังหมดท่ีพัฒนาให�สามารถ
ทํางานได�อย:างมีประสิทธิภาพ 

6. จัดทําเอกสารคู:มือสําหรับเปDนคูมือการใช�งานระบบ การกําหนดค:าตัวแปร (Configuration) ของระบบงาน การ
ติดตั้งระบบงาน และจัดทําคู:มืออ่ืนๆตามท่ี บสย. เห็นว:าจําเปDนและมีประโยชนJต:อการใช�งานระบบ 

7. นําเสนอแผนการฝoกอบรม  จัดเตรียมเอกสารการอบรม จัดฝoกอบรม ณ บสย. เก่ียวกับการใช�งานระบบ การ
กําหนดค:าตัวแปร (Configuration) ของระบบงาน และการติดตั้งระบบงานให�แก:บุคคลากร/เจ�าหน�าท่ี ของ บสย. ให�มีความรู� ความ
เข�าใจ โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

7.1 อบรมผู�ใช�งานระบบ แบ:งระดับตามการใช�งาน 
       7.2   อบรมเจ�าหน�าท่ีผู�ดูแลระบบ (Admin) 

8.   ติดตั้งระบบ เพ่ือนําระบบข้ึนใช�งาน โดยจัดทําแผนงานการข้ึนใช�งานระบบ แผนการกู�คืนระบบงาน และ
ดําเนินการติดตั้งระบบให�พร�อมสําหรับการใช�งานจริง 

9. ต�องออกแบบระบบให�สามารถแลกเปลี่ยนข�อมูลได�ท้ังแบบเรียลไทมJ (Real Time) หรือแบบแบทซJ (Batch) ได� 
ในกรณีท่ีมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลเปDนแบบแบทซJ (Batch) ทางผู�ดูแลระบบสามารถปรับตั้งช:วงเวลาในการส:งข�อมลูได�โดยไม:ต�องแก�ไขโปรแกรม 

10. โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนใหม:จะต�องรองรับการแลกเปลี่ยนข�อมูลด�วย Hypertext Transfer Protocol (HTTP)   
หรือ Application Programming Interface (API) 

11. ระบบจะต�องสามารถแสดงผลความสําเร็จหรือล�มเหลวในการส:งข�อมูลในรูปแบบรายงานได� และสามารถส:ง 
ข�อมูลซํ้า (Resent) สําหรับกรณีส:งข�อมูลล�มเหลวได� โดยการแจ�งข�อความผิดพลาดของระบบงาน (Error Code/Error message) 
จะต�องสื่อความหมายให�ผู�ใช�งานสามารถเข�าใจได�โดยง:าย 

12.  ระบบจะต�องสามารถปuองกันการส:งข�อมูลซํ้า กรณีข�อมูลถูกจัดส:งสําเร็จแล�ว 
13.  ในกรณีท่ีเปDนการเช่ือมโยงแบบ Batch สามารถให�มีการกําหนดระยะเวลาได�โดยไม:ต�องแก�ไขโปรแกรม 
14.  ระบบจะต�องเก็บประวัติการแลกเปลี่ยนข�อมูล (Log) อย:างน�อย เช:น 

14.1  วัน เวลาท่ีจัดส:ง/รับข�อมูล 
14.2  ผู�บันทึกข�อมูล/ผู�รับ/ส:งข�อมูล 
14.3 วัน เวลา ท่ีแก�ไขข�อมูล (กรณีแก�ไขข�อมูลสําหรับข�อมูลท่ีจัดส:งล�มเหลวและมีการจัดส:งซํ้า) 
14.4 วัน เวลา ท่ีนําเข�าข�อมูลในระบบ Oracle ERP 
14.5 คําอธิบายชุดข�อมูลหรือคําอธิบายรายการ 



14.6 จํานวนเงิน 
14.7 ช่ือระบบงานท่ีเช่ือมโยง ประเภทการรับส:งข�อมูล 
14.8 สถานะของการ รับ ส:ง หรือ นําข�อมูลเข�าสู:ระบบ ข�อผิดพลาดของระบบ (Error) 
14.9 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

15. ระบบจะต�องสามารถออกรายงานเพ่ือเรียกดูประวัติการแลกเปลี่ยนข�อมูล โดยเลือกช:วงเวลา และแยกตาม
ระบบงานได� เช:น ประวัติการแลกเปลี่ยนข�อมูลระบบบัญชีลูกหน้ี (Account Receivable)  ประวัติการแลกเปลี่ยนข�อมูลระบบบัญชี
เจ�าหน้ี (Account Payables) ประวัติการแลกเปลี่ยนข�อมูลระบบบริหารเงินสด (Cash Management) ประวัติการแลกเปลี่ยน
ข�อมูลระบบบัญชีแยกประเภท (General Leger) เปDนต�น 

16.  ระบบต�องสามารถตรวจสอบความถูกต�อง ครบถ�วนของข�อมูล (Validation) ตามรูปแบบ (Template) การ 
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว:างระบบ Oracle ERP กับระบบ CGS เพ่ือปuองกันการนําเข�าข�อมูลท่ีไม:สมบูรณJเข�าระบบ 

17.  ระบบต�องสามารถเช่ือมโยงข�อมูลกับระบบ CGS ได�อย:างน�อยดังน้ี 
17.1  รายการรับชําระค:าธรรมเนียมรายใหม: รับชําระค:าธรรมเนียมต:ออายุ รายการรับชําระอ่ืน ๆ  
17.2 รับรู�รายได�ค:าธรรมเนียม 
17.3 ยกเลิกรายการท่ีรับและส:งข�อมูล หรือการ Reverse รายการ 
17.4 คืนเงินรายการรับชําระ เช:น การยกเลิกการคํ้าประกัน/การปรับลดวงเงิน/การผ:อนผันค:าธรรมเนียม เปDนต�น 
17.5 การจ:ายค:าประกันชดเชยธนาคาร รวมท้ังการตั้งการJดลูกหน้ี ปรับสํารอง และค:าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เปDนต�น 
17.6 การจ:ายค:าประกันชดเชยธนาคาร ในกรณีท่ีจ:ายเกิน ปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวข�องกับ 5.17.5 
17.7 ค:าธรรมเนียมเรียกเก็บจากการจ:ายค:าประกันชดเชยตามเง่ือนไขของโครงการ 
17.8 รับคืนเงินค:าประกันชดเชย (รับชําระเงินจากลูกหน้ี) 
17.9 จ:ายค:า Incentive (ปiดพอรJท) 
17.10 จ:ายค:า Incentive (ติดตามหน้ีดําเนินคดี) 
17.11 ค:าใช�จ:ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการติดตามหน้ีหรือการดําเนินคดี 
17.12 การตัดหน้ีสูญ 
17.13 นําเข�า Bank Statement ทุกธนาคาร 
17.14 ตั้งสํารองค:าประกันชดเชย 
17.15 การ Mapping คู:บัญชี รวมท้ังรหัสบัญชี 
17.16 ข�อมูลหลักเจ�าหน้ี (Supplier Master) 
17.17 ข�อมูลเงินงบประมาณท่ีได�รับหรือคงเหลือจากระบบ Oracle ERP เช:น ค:าใช�จ:ายท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินคดี 
17.18 ส:งข�อมูลการทําจ:ายเงิน ไปยังระบบ CGS 
17.19 นําเข�าข�อมูลหลักลูกค�า/ลูกหน้ี (Customer Master) กรณีไม:พบข�อมูลลูกค�า/ลูกหน้ีในระบบ Oracle 

ERP หรือเปDนลูกค�ารายใหม: 
17.20 รายงาน 

17.20.1 รายงานเช่ือมโยงข�อมลู 
17.20.2 รายงานการรับข�อมูลเข�าสู:ระบบเพ่ือการกระทบยอด 

                  โดยจะต�องจัดทําระบบในข�อน้ีให�มีคุณลักษณะตามท่ีได�แสดงไว�ในภาคผนวก 
18. จัดประชุมเริ่มต�นโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพ่ือเก็บข�อมูลและวางแผนการดําเนินงาน ภายใน

ระยะเวลา 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง  

19.  ข�อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ท่ีเปDนประโยชนJต:อ บสย. (ถ�ามี) 
 


