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ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
โครงการจัดจ�างพัฒนาและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย!อม สํานักงานตั้งอยู!เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร- 2 ช้ัน 
16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม! เขตห"วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึงต!อไปน้ีเรียกว!า “บสย.”  

เน่ืองด"วย บสย. มีความประสงค-ท่ีจะพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core 
Guarantee System) ข้ึนใหม!โดยจะนําไปใช"ทดแทนระบบงานคํ้าประกันสินเช่ือท่ีใช"งานอยู!ในปNจจุบัน โดยมีเปOาหมายเพ่ือให"การ
ดําเนินธุรกรรมคํ้าประกันสินเช่ือซ่ึงเปQนธุรกรรมหลักของ บสย. เปQนไปอย!างมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงข"อมูลเข"ากับระบบงาน
อ่ืนๆของ บสย. รวมถึงระบบงานต!างๆ ของหน!วยงานภายนอก มีฐานข"อมูลท่ีครบถ"วนสมบูรณ-ท่ีสนับสนุนการนําข"อมูลไปใช"ในการ
วิเคราะห-และตรวจสอบ สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมในอนาคตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปV รวมท้ังรองรับการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกรรม
ของ บสย. ให"ครอบคลุมหลากหลายข้ึนโดยสอดคล"องกับนโยบายของภาครัฐ 

 
2. วัตถุประสงค@ 

บสย. มีโครงการท่ีจะพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee 
System) ซ่ึงมีวัตถุประสงค-หลักดังต!อไปน้ี 

2.1 เพ่ือให"มีระบบงานคํ้าประกันสินเช่ือท่ีเหมาะสมและสอดคล"องกับบริบทในการดําเนินธุรกรรมของ บสย. ท้ังใน
ปNจจุบันและอนาคตท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว โดยเฉพาะด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและความต"องการของลูกค"า 

2.2 เพ่ือสนับสนุนให"เกิดกระบวนการคํ้าประกันสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะด"านความรวดเร็ว 
และความถูกต"องในการประมวลผล ก!อให"เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให"บริการท่ีมีความเปQนสากลตามแนวปฏิบัติท่ีดี 

2.3 เพ่ือรองรับการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกรรมของ บสย. ให"ครอบคลุมการให"บริการคํ้าประกันสินเช่ือประเภท
สินเช่ือเงินกู" สินเช่ือเพ่ือการเช!าซ้ือ สินเช่ือเพ่ือการให"เช!าแบบลิสซ่ิง และสินเช่ือหมุนเวียนประเภทแฟQกเตอริ่ง ท้ังในรูปแบบการคํ้าประกัน
ทางตรงและการคํ้าประกันทางอ"อม 

2.4 เพ่ือรองรับปริมาณรายการท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกรรมท่ีมีแนวโน"มขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย!างมีนัยสําคัญ และ
สามารถรองรับผลิตภัณฑ-และบริการใหม!ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของ บสย. หรือภาครัฐ ได"อย!างมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือให"มีฐานข"อมูลของระบบคํ้าประกันสินเช่ือท่ีสามารถรองรับการเช่ือมโยงข"อมูลไปท่ีระบบงานอ่ืนๆของ บสย. 
รวมถึงระบบงานต!างๆ ของหน!วยงานภายนอก รองรับการนําข"อมูลไปใช"ในการจัดทํารายงานหรือเพ่ือการวิเคราะห-และตรวจสอบ
ตลอดจนสนับสนุนการจัดทํา Big Data Analytics และ Data Management ตามนโยบายของภาครัฐ 

 

3. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ   
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 เปQนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) ห"างหุ"นส!วนจํากัด หรือห"างหุ"นส!วนสามัญนิติบุคคล     

ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค!าเพ่ิม โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค"า กระทรวง
พาณิชย- หรือหน!วยงานราชการอ่ืนออกให" ซ่ึงรับรองไม!เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข"อเสนอ 

3.3 ไม!เปQนบุคคลล"มละลาย  
3.4 ไม!เปQนบุคคลท่ีอยู!ระหว!างเลิกกิจการ 
3.5 ไม!เปQนบุคคลซ่ึงอยู!ระหว!างถูกระงับการยื่นข"อเสนอหรือทําสัญญากับหน!วยงานของรัฐไว"ช่ัวคราว เน่ืองจากเปQน 

ผู"ท่ีไม!ผ!านเกณฑ-การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู"ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว!าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ี
ประกาศเผยแพร!ในระบบเครือข!ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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3.6 ไม!เปQนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว"ในบัญชีรายช่ือผู"ท้ิงงานและได"แจ"งเวียนช่ือให"เปQนผู"ท้ิงงานของหน!วยงานของรัฐในระบบ
เครือข!ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู"ท้ิงงานเปQนหุ"นส!วนผู"จัดการ กรรมการผู"จัดการ ผู"บริหาร ผู"มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด"วย 

3.7  มีคุณสมบัติและไม!มีลักษณะต"องห"ามตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.8 มีอาชีพรับจ"างในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ดังกล!าว 
3.9 ไม!เปQนผู"มีผลประโยชน-ร!วมกันกับผู"ยื่นข"อเสนอรายอ่ืนท่ีเข"ายื่นข"อเสนอให"แก! บสย. ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส- หรือไม!เปQนผู"กระทําการอันเปQนการขัดขวางการแข!งขันอย!างเปQนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ครั้งน้ี 
3.10 ไม!เปQนผู"ได"รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ"มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม!ยอมข้ึนศาลไทย เว"นแต!รัฐบาลของผู"ยื่นข"อเสนอได"มีคาํสัง่ให"

สละเอกสิทธ์ิและความคุ"มกันเช!นว!าน้ัน 
3.11 ผู"ยื่นข"อเสนอต"องลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ (Thai Government Procurement) ของ

กรมบัญชีกลาง 
3.12 ผู"ยื่นข"อเสนอซ่ึงได"รับคัดเลือกเปQนคู!สัญญาต"องลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ (Thai 

Government Procurement) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
3.13 ผู"ยื่นข"อเสนอต"องไม!อยู!ในฐานะเปQนผู"ไม!แสดงบัญชีรายรับรายจ!าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ!ายไม!ถูกต"อง

ครบถ"วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
3.14 ผู"ยื่นข"อเสนอซ่ึงได"รับคัดเลือกเปQนคู!สัญญาต"องรับและจ!ายเงินผ!านบัญชีธนาคาร เว"นแต!การจ!ายเงินแต!ละครั้งซ่ึงมี

มูลค!าไม!เกินสามหมื่นบาทคู!สัญญาอาจจ!ายเปQนเงินสดก็ได" ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
3.15 ไม!เปQนผู"ถูกบสย.เคยบอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินค"างชําระ หรือมีปNญหาข"อโต"แย"งหรือข"อพิพาทใดๆกับ บสย.

ไม!ว!าข"อโต"แย"ง หรือข"อพิพาทจะอยู!ระหว!างเจรจาไกล!เกลี่ย หรือเปQนคดีในช้ันศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นข"อเสนอประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส-กรณีดังกล!าว รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ ผู"ถือหุ"น หรือหุ"นส!วนของผู"ยื่นข"อเสนอด"วย 

3.16 ผู"ยื่นข"อเสนอต"องดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาซอฟต-แวร-หรือระบบงานสารสนเทศโดยเปlดดําเนินการมาเปQน
เวลาไม!น"อยกว!า 5 ปVนับถึงวันท่ียื่นข"อเสนอ และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ-ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ทางด"านของเว็บแอพพลิเคช่ันโดยแนบหลักฐานสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจ"าง 

3.17 ผู"ยื่นข"อเสนอต"องมีผลงานทางด"าน (1) การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับระบบบัญชี
หรือการเงิน กับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทประกันภัยช้ันนําในภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือ (2) การออกแบบและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับระบบบัญชีหรือการเงินของหน!วยงานราชการ จํานวนอย!างน"อย 2 โครงการ โดยมีมูลค!าผลงานต!อ
โครงการไม!ต่ํากว!า 7,000,000 บาท และระยะเวลาของผลงานย"อนหลังไม!เกิน 5 ปVนับจากวันท่ียื่นข"อเสนอ พร"อมแนบสําเนาหนังสือ
รับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจ"าง 

3.18 ผู"ยื่นข"อเสนอต"องดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการขาย และ/หรือการให"เช!า/ให"เช!าซ้ือ อุปกรณ-คอมพิวเตอร-
(Hardware) และ/หรือโปรแกรม (Software) โดยตรงมาแล"วเปQนเวลาไม!น"อยกว!า 5 ปV นับจนถึงวันท่ียื่นข"อเสนอ หรือเปQนตัวแทน
จําหน!ายอุปกรณ-คอมพิวเตอร- (Hardware) และ/หรือโปรแกรม (Software) ในประเทศไทยท่ีถูกต"องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือ
ยืนยันการแต!งตั้งให"เปQนตัวแทนจําหน!ายจากบริษัทผู"ผลิตหรือเจ"าของผลิตภัณฑ-และยังคงสถานะการเปQนตัวแทนจําหน!ายจาก
บริษัทผู"ผลิตหรือเจ"าของผลิตภัณฑ-อยู! โดยหนังสือน้ันต"องมีอายุไม!เกิน 90 วัน นับจากวันท่ีลงนามในหนังสือยืนยันจนถึงวันท่ียื่นเสนอ
ราคา ในกรณีท่ีผู"ยื่นข"อเสนอมิใช!ตัวแทนจําหน!ายตามข"อกําหนดข"างต"น ผู"ยื่นข"อเสนอต"องมีหนังสือยืนยันการแต!งตั้งให"เปQนตัวแทน
จําหน!ายเฉพาะในการเสนอราคาครั้งน้ีจากบริษัทผู"ผลิตหรือเจ"าของผลิตภัณฑ- หรือจากตัวแทนจําหน!ายตามข"อกําหนดข"างต"น        
ซ่ึงตัวแทนจําหน!ายน้ันต"องยังคงสถานะเปQนตัวแทนจําหน!ายในประเทศไทยท่ีถูกต"องตามกฎหมายโดยมีหนังสือยืนยันการแต!งตั้งให"
เปQนตัวแทนจําหน!ายจากผู"ผลิตหรือเจ"าของผลิตภัณฑ-น้ันด"วย 

3.19  ผู"ยื่นข"อเสนอต"องมีคุณสมบัติครบถ"วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข"อ 3.1 – 3.18 ทุกประการ ในกรณีท่ีผู"ยื่น
ข"อเสนอรายใดปฏิบัติไม!ถูกต"องตามเง่ือนไขดังกล!าว บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม!รับพิจารณาราคาของผู"ยื่นข"อเสนอรายน้ันๆ และจะถือว!า
เปQนผู"ไม!มีสิทธิเสนอราคา  
  3.20 ผู"ยื่นข"อเสนอท่ีเปQนกิจการร!วมค"า (Joint Venture) หรือกิจการค"าร!วม (Consortium) ท่ีประสงค-จะยื่นข"อเสนอ
ต"องมีคุณสมบัติและปฏิบัติดังต!อไปน้ี 
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  (1) กิจการร!วมค"า (Joint Venture)  
   - กรณีท่ีเปQนกิจการร!วมค"าท่ีจดทะเบียนเปQนนิติบุคคลใหม! นิติบุคคลท่ีร!วมกันในกิจการร!วมค"าต"องมี
คุณสมบัติครบถ"วนตามท่ีกําหนดไว"ในข"อ 3.1 ถึงข"อ 3.15 และการเสนอราคาให"เสนอราคาในนาม “กิจการร!วมค"า” ส!วนคุณสมบัติ
ด"านผลงานตามข"อ 3.16 ข"อ 3.17 และข"อ 3.18 กิจการร!วมค"าสามารถนําผลงานของผู"ร!วมค"ารายเดียวหรือหลายรายมาใช"แสดงเปQน
ผลงานของกิจการร!วมค"าได" 
    กิจการร!วมค"าท่ีได"จดทะเบียนนิติบุคคลใหม! หมายความว!า กิจการร!วมค"าท่ีจดทะเบียนเปQนนิติบุคคลต!อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค"า กระทรวงพาณิชย- 
    - กรณีท่ีเปQนกิจการร!วมค"าท่ีไม!ได"จดทะเบียนเปQนนิติบุคคลใหม! แต!ละนิติบุคคลท่ีเข"าร!วมค"าทุกราย
จะต"องมีคุณสมบัติครบถ"วนตามท่ีกําหนดไว"ในข"อ 3.1 ถึงข"อ 3.15 เว"นแต!ได"มีข"อตกลงระหว!างผู"เข"าร!วมค"าเปQนลายลักษณ-อักษร 
กําหนดให"ผู"เข"าร!วมค"ารายใดรายหน่ึงเปQนผู"รับผิดชอบหลักในการเข"าเสนอราคากับ บสย. และต"องแสดงหลักฐานมาพร"อมการยื่น
ข"อเสนอประกวดราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ (Thai Government Procurement) ส!วนคุณสมบัติด"านผลงานตามข"อ 3.16 
ข"อ 3.17 และข"อ 3.18 กิจการร!วมค"าสามารถนําผลงานของผู"เข"าร!วมค"าท่ีเปQนผู"รับผิดชอบหลักรายเดียวหรือผู"เข"าร!วมค"าหลายรายมา
ใช"แสดงเปQนผลงานของกิจการร!วมค"า 
  (2) กิจการค"าร!วม (Consortium) นิติบุคคลท่ีเข"าร!วมกลุ!มในกิจการค"าร!วมทุกรายจะต"องมีคุณสมบัติครบถ"วน
ตามท่ีกําหนดไว"ในข"อ 3.1 ถึงข"อ 3.15 ส!วนคุณสมบัติด"านผลงานตามข"อ 3.16 ข"อ 3.17 และข"อ 3.18 สามารถนําผลงานของ
ผู"เข"าร!วมกลุ!มหลายรายมาใช"แสดงเปQนผลงานของกิจการค"าร!วมได" โดยกิจการค"าร!วมจะต"องแต!งตั้งตัวแทนกลุ!มเปQนผู"แทนในการ
ติดต!อและกระทําการแทนผู"เข"าร!วมกลุ!มทุกราย ท้ังน้ี ต"องมีหลักฐานแสดงการมอบอํานาจท่ีลงนามโดยผู"เข"าร!วมกลุ!มทุกรายและ
ตัวแทนท่ีได"รับการแต!งตั้งจะต"องรับทราบข้ันตอนการดําเนินงานของกลุ!มตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญา และต"องแสดงหลักฐาน
ข"อตกลงร!วมงานระหว!างผู"ร!วมงานทุกรายมาพร"อมการยื่นข"อเสนอประกวดราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ (Thai 
Government Procurement) 
  (3) กิจการร!วมค"าและกิจการค"าร!วมตามข"อ (1) และ (2) จะต"องทําสัญญาข"อตกลง (Form of Agreement)  
ท่ีมีสาระสําคัญอย!างน"อยตามท่ีกําหนดข"างล!างดังน้ีมาแสดงต!อ บสย. 
   (3.1) รายช่ือนิติบุคคลท่ีเข"าร!วมกลุ!ม โดยระบุหน"าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ สัดส!วนการถือหุ"นหรือการ
ลงทุนของผู"เข"าร!วมกลุ!มทุกราย 
   (3.2) วัตถุประสงค-ของการทํางานในกิจการร!วมค"าหรือกิจการค"าร!วม 
   (3.3) ขอบเขตความรับผิดชอบของผู"เข"าร!วมกลุ!ม โดยต"องมีข"อความระบุถึงความรับผิดชอบร!วมกันหรือแทนกัน 
   (3.4) การมอบหมายให"ผู"เข"าร!วมกลุ!มรายใดรายหน่ึงเปQนผู"รับผิดชอบหลักในการบริหารโครงการโดยมี
อํานาจกระทําการแทนผู"เข"าร!วมกลุ!มทุกราย 
   (3.5) ข"อความท่ีระบุไว"ชัดเจนว!าผู"เข"าร!วมกลุ!มทุกรายยินยอมผูกพันตนในการท่ีจะรับผิดชอบร!วมกันและ
แทนกันอย!างเช!นลูกหน้ีร!วมของ บสย. ในการดําเนินการตามโครงการน้ี 
 (4) กิจการร!วมค"าหรือกิจการค"าร!วมต"องไม!ถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู"เข"าร!วมกลุ!มในภายหลังนับแต!วันเสนอราคา 
   (5) ผู"เข"าร!วมกลุ!มในกิจการร!วมค"าหรือกิจการค"าร!วม ต"องไม!เข"าร!วมมากกว!าหน่ึงกลุ!ม 
    
4. หน�าท่ีของผู�ย่ืนข�อเสนอ 

4.1 ผู"ยื่นข"อเสนอต"องศึกษาความต"องการของ บสย. ให"เข"าใจอย!างชัดเจนและจัดทําเอกสารข"อเสนอทางวิชาการและ
เทคนิคเปQนภาษาไทยเปQนหลัก โดยมีรายละเอียดอย!างน"อยดังน้ี 

4.1.1 ส!วนสรุปผู"บริหาร (Executive Summary) พร"อมสรุปรายการท่ีนําเสนออย!างน"อย ดังน้ี 
4.1.1.1 สรุปรายการบุคลากรท่ีเสนอ 
4.1.1.2 สรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร-และอุปกรณ-ท่ีเสนอ 
4.1.1.3 สรุปรายการซอฟต-แวร-ต!างๆ ท่ีเสนอ 
4.1.1.4 สรุปหลักสตูรฝyกอบรมท่ีเสนอ 
4.1.1.5 สรุปรายการเอกสาร และคู!มือท่ีเสนอ 
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4.1.2 แผนการดาํเนินงานของโครงการโดยรวมในรปูแบบของ Gantt Chart ท่ีแสดงข้ันตอนการทํางานโดย
ละเอียด พร"อมวันเริ่มต"น และ สิ้นสุด และผู"รับผดิชอบในแต!ละข้ันตอน 

4.1.3 วิธีการดําเนินงานโดยให"อธิบายรายละเอียดอย!างชัดเจนถึงวิธีการดําเนินงานท่ีจะนํามาใช"ในโครงการ
เปQนไปตามขอบเขตการดําเนินงานข"อ 5.1-5.9 พร"อมครอบคลุมรายละเอียดอย!างน"อยดังต!อไปน้ี 
4.1.3.1 การวางแผนการดําเนินงาน 
4.1.3.2 การวิเคราะห-และออกแบบระบบ 
4.1.3.3 การพัฒนาและติดตั้งระบบ 
4.1.3.4 การฝyกอบรมหลักสูตรท่ีเหมาะสมท้ังในด"านการปฏิบัติงานการดูแล ปรับปรุงและ แก"ไขปNญหาท่ี

เกิดข้ึนกับระบบ 
4.1.3.5 การทดสอบระบบ 
4.1.3.6 การโอนย"ายข"อมลูจากระบบงานเดิมเข"าสู!ระบบงานใหม! (Data Migration) 
4.1.3.7 การเช่ือมต!อ (Interface) กับระบบงานอ่ืนๆ  

4.1.3.8 การเจาะระบบ (Penetration Test) และการตรวจสอบช!องโหว!ของระบบ (Vulnerability 
Assessment)  

4.1.3.9 การนําไปสู!การใช"งานระบบ (Deployment) 
4.1.3.10 การสนับสนุนภายหลังการนําระบบใหม!มาใช"งาน (Post-Implementation Support) 
4.1.3.11 การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) 
4.1.3.12 การติดตามและควบคุมโครงการ 
4.1.3.13 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
4.1.3.14 การประสานงานโครงการ (Coordination) 
4.1.3.15 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

4.1.4 แผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมในส!วนของการพัฒนาระบบ (Coding) โดยใช"วิธีการแบบ Agile ท่ีแสดง
ข้ันตอนการทํางานในแต!ละข้ันตอนท่ีเกิดจากการแบ!งแยกระบบออกเปQนส!วนย!อยๆในลักษณะของไมโคร
เซอร-วิส (Microservice) พร"อมกําหนดวันเริ่มต"น และ สิ้นสุด และ ผู"รับผิดชอบในแต!ละข้ันตอน 

4.1.5 โครงสร"างการบรหิารโครงการ ซ่ึงประกอบด"วย 
4.1.5.1 ผังโครงสร"างการบริหารโครงการพร"อมระบุบุคลากรและหน"าท่ีความรับผิดชอบ โดยโครงสร"าง

ของทีมบุคลากรจะต"องประกอบด"วยบุคคลท่ีทําหน"าท่ีในตําแหน!งต!างๆพร"อมด"วยคุณสมบัติ
อย!างน"อยดังต!อไปน้ี 
(1) ผู�จัดการโครงการ (Project Manager) จํานวน 1 คน มีประสบการณ-ในการบริหาร

โครงการมาแล"วไม!น"อยกว!า 10 ปV และต"องมีประสบการณ-ในการบริหารโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและระบบฐานข"อมูล ซ่ึงได"ส!งมอบและตรวจรับแล"วอย!างน"อย 1 โครงการ 

(2) หัวหน�าสายงาน (Work Stream Leader) ตามจํานวนสายงานท่ีกําหนดในข"อ 5.5.3 
และข"อ 5.2.3.1 (สายงานการโอนย"ายข"อมูล) โดยหัวหน"าสายงานต"องมีประสบการณ- ใน
การเปQนผู"ควบคุมโครงการมาแล"วไม!น"อยกว!า 7 ปV และต"องมีประสบการณ-ในโครงการซ่ึง
ได"ส!งมอบและตรวจรับแล"วอย!างน"อย 1 โครงการ 

(3) ผู�ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) จํานวนอย!างน"อย 1 คน ทําหน"าท่ี
เปQนผู"ประสานงานระหว!างทีมงานของผู"ดําเนินโครงการ และ บสย. รวมถึงทีมท่ีปรึกษาท่ี 
บสย. ได"มอบหมายให"เปQนผู"บริหารโครงการ โดยต"องเปQนผู"เช่ียวชาญในด"านการจัดทํา
เอกสาร รายงานการประชุม และมาปฏิบัติงานประจํา ณ สํานักงาน บสย.ทุกวัน/เวลาทําการ 

(4) นักวิเคราะห@เชิงธุรกิจ (Business Analyst) จํานวนอย!างน"อย 1 คนต!อ 1 สายงาน
ตามท่ีกําหนดในข"อ 5.5.3 ท่ีเปQนผู"เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ-ทางด"านธุรกิจการเงินการ
ธนาคาร และ/หรือ ธุรกิจประกันภัย โดยมีประสบการณ-อย!างน"อย 5 ปV 
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(5) นักวิเคราะห@ระบบ (System Analyst) จํานวนอย!างน"อย 1 คนต!อ 1 สายงานตามท่ี
กําหนดในข"อ 5.5.3 โดยมีผู"มีประสบการณ-ไม!น"อยกว!า 3 ปV ในด"านการวิเคราะห-และ
ออกแบบระบบงาน และ โครงสร"างฐานข"อมูล ท้ังน้ีนักวิเคราะห-ระบบท่ีเสนอท้ังหมดต"อง
มีประสบการณ-ในการใช"เครื่องมือท่ีเสนอหรือมีประสบการณ-ด"านการออกแบบระบบตาม
มาตรฐาน OOAD: Object Oriented Analysis and Design 

(6) นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) จํานวนอย!างน"อย 3 คนต!อ 1 สายงานตามท่ี
กําหนดในข"อ 5.5.3 มีประสบการณ-ด"านการพัฒนาโปรแกรม ไม!น"อยกว!า 3 ปV และมี
ประสบการณ-ด"านการพัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐาน OOP : Object Oriented Programming 

(7) ผู�ตรวจสอบคุณภาพของระบบ (Software Quality Assurance) จํานวนอย!างน"อย 1 
คนต!อ 1 สายงานตามท่ีกําหนดในข"อ 5.5.3 มีประสบการณ-ด"านทดสอบระบบ ไม!น"อยกว!า 
3 ปV 

(8) เจ�าหน�าท่ีโอนย�ายข�อมูล (Data Migration) จํานวนอย!างน"อย 3 คน มีประสบการณ-ใน
ส!วนท่ีเก่ียวข"อง สําหรับสายงานการโอนย"ายข"อมูล เพ่ือทําหน"าท่ีออกแบบ ทดสอบ และ
ดําเนินการโอนย"ายข"อมูล โดยต"องมีความเช่ียวชาญทางด"าน Data Cleansing และ การ
โอนย"ายข"อมูล 

(9) ผู�เชี่ยวชาญระบบฐานข�อมูล (Database Specialist) ให"คําปรึกษาและวิเคราะห-การ
ออกแบบโครงสร"างฐานข"อมูลให"อยู!ในรูปแบบท่ีสามารถทํางานได"อย!างมีประสิทธิภาพ ทํา
การวิเคราะห-คําสั่งคิวรีและปรับจูนแก"ไขเพ่ือให"ระบบฐานข"อมูลสามารถทํางานได"อย!าง
เต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเปQนบุคลากรเดียวกับท่ีเสนออยู!ในโครงการ หรืออาจเปQน
ผู"เช่ียวชาญจากภายนอกได" 

(10) วิศวกรระบบ (System Engineer) มีความสามารถในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบ
จัดการฐานข"อมูล และซอฟต-แวร-ต!างๆได" ซ่ึงอาจเปQนบุคลากรเดียวกับท่ีเสนออยู!ใน
โครงการ หรืออาจเปQนผู"เช่ียวชาญจากภายนอกได" 

(11) วิศวกรระบบเครือข\าย (Network Engineer) มีความสามารถในการออกแบบระบบ
เครือข!ายและติดตั้งและปรับแต!งอุปกรณ- Firewall ซ่ึงอาจเปQนบุคลากรเดียวกับท่ีเสนอ 
อยู!ในโครงการ หรืออาจเปQนผู"เช่ียวชาญจากภายนอกได" 

(12) ผู�เชี่ยวชาญด�านความมั่นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
ท่ีต"องผ!านหลักสูตรฝyกอบรมและได"รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด"านมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 จากองค-กรท่ีเช่ือถือได" และมีประสบการณ-ในการในด"านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ มาตรฐานISO/IEC 27001 มา
ก!อน ซ่ึงอาจเปQนบุคลากรเดียวกับท่ีเสนออยู!ในโครงการ หรืออาจเปQนผู"เช่ียวชาญจาก
ภายนอกได" 

(13) ผู�เชี่ยวชาญด�านการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ท่ีผ!านการฝyกอบรม
หรือได"รับการรับรองจากสถาบันท่ีเก่ียวข"องกับการทดสอบ Penetration Testing ซ่ึง

อาจเปQนบุคลากรเดียวกับท่ีเสนออยู!ในโครงการ หรือเปQนผู"เช่ียวชาญจากภายนอกได" 
4.1.5.2 รายละเอียดของทีมบุคลากรท่ีมอบหมายให"ดําเนินโครงการ โดยให"แจ"งช่ือบุคลากร ประวัติ

การศึกษา ประสบการณ- ผลงาน และหน"าท่ีความรับผิดชอบและให"ระบุให"ชัดเจนว!าบุคลากร
ใดจะให"ปฏิบัติงานอยู! ณ ท่ีทําการของ บสย. (on site) หรือ บุคลากรใดจะทําหน"าท่ีเปQน
เจ"าหน"าท่ีสนับสนุน (support) เปQนต"น 

4.1.5.3 ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องจัดทําและส!งมอบแผนการจัดเตรียมบุคลากรเข"าปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการ
ของ บสย. เปQนจํานวนท่ีเหมาะสมนับจากวันท่ีเริ่มต"นโครงการ (Kick Off) จนถึงวันท่ีเริ่มใช"งาน
ระบบจริง (Go Live) 
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4.1.6 ผู"ดําเนินโครงการต"องจัดเตรียมรายงานและเข"าประชุมกับ บสย. เพ่ือรายงานความก"าวหน"าของการ
ดําเนินงานให"คณะทํางาน (Steering Committee) ของ บสย. ทราบอย!างน"อยเดือนละ 1 ครั้ง และ 
บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงความถ่ีในการประชุมตามความจําเปQนและเหมาะสม 

4.1.7 บสย. สามารถร"องขอให"ผู"ดําเนินโครงการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากร ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได"ว!า
บุคลากรน้ันมีพฤติกรรมท่ีอาจเปQนอุปสรรคต!อการดําเนินโครงการหรือการปฏิบัติงานของ บสย. หรือใน
กรณีท่ีผู"ดําเนินโครงการมีความจําเปQนด"วยเหตุสุดวิสัยอย!างร"ายแรงท่ีจะต"องเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากร เช!น 
เสียชีวิต หรือ ลาออกจากบริษัท ผู"ดําเนินโครงการต"องแจ"งรายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรทดแทนให" 
บสย. พิจารณาอนุมัติล!วงหน"าก!อนการเปลี่ยนแปลงไม!น"อยกว!า 7 วันทําการ ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง
บุคลากรข"างต"นไม!ถือเปQนเหตุให"ผู"ดําเนินโครงการขอขยายเวลาดําเนินงานตามสัญญา 

4.1.8 ในการประชุมร!วมกับ บสย. ทุกครั้ง เช!น การประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน"าของการดําเนินงานให"
คณะทํางานของ บสย. ทราบ หรือเปQนการประชุมเพ่ือสอบถามความต"องการของระบบ (Requirement) กับ
ผู"ใช"งาน หรือการประชุมอ่ืนใด เปQนต"น ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) จะต"อง
ดําเนินการทํารายงานการประชุม และให"ผู"เข"าร!วมประชุมทุกท!านลงนามรับรองรายงานการประชุม
ดังกล!าวด"วย 

4.1.9 นําเสนอแผนบริหารจัดการและการให"บริการสนับสนุนแก! บสย. ในช!วงระยะเวลารับประกันของ
ระบบงานท่ีส!งมอบ 

4.1.10 นําเสนอสถาปNตยกรรมระบบ (SystemArchitecture) และซอฟท-แวร-ต!างๆท่ีจําเปQนโดยแสดงแผนภาพ
และอธิบายรายละเอียดการทํางานของระบบตามสถาปNตยกรรมท่ีนําเสนอ รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ภาคผนวก 

4.1.11 นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรท่ีจะฝyกอบรมให"กับผู"ดูแลระบบและผู"ใช"งานท่ีเก่ียวข"อง ระยะเวลาการ
ฝyกอบรม จํานวนผู"เข"ารับการฝyกอบรม และสถานท่ีฝyกอบรม 

4.1.12 รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเห็นว!าเปQนประโยชน-ต!อ บสย. 
 

5. ขอบเขตการดําเนินงาน 
ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-จะต"องดําเนินการจัดทําระบบงานคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee 

System) และพัฒนาการเช่ือมโยงระหว!างระบบต!างๆ ท่ีเก่ียวข"อง (System Integration) ตามภาพโครงสร"างระบบคํ้าประกันสินเช่ือ
และ Functional Requirement ในภาคผนวก รวมท้ังการโอนย"ายข"อมูล (Data Migration) และการจัดหาอุปกรณ- Hardware 
และ Software ต!างๆท่ีจําเปQน เพ่ือใช"ในงานพัฒนา ทดสอบและติดตั้งระบบจริงให"แล"วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกล!าวข"างต"นจะต"องเปQนไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Management System: ISMS) โดยดําเนินการตามขอบเขตงานตามในหัวข"อต!างๆ ดังน้ี 

5.1. การวางแผนการดําเนินโครงการ (Project Planning) 
ผู"ท่ีได"รับการคัดเลือกจาก บสย. ให"เปQนคู!สัญญา จะต"องส!งมอบแผนการดําเนินงานของโครงการอย!างละเอียดท้ังน้ี 

ต"องมีเน้ือหาและรายละเอียดอย!างเปQนลายลักษณ-อักษรตามรายการ ดังต!อไปน้ี 
5.1.1. การกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค- และรายละเอียดภาพรวมของโครงการ 
5.1.2. การระบุแนวทาง และกลยุทธ-ท่ีใช"ในการพัฒนาระบบงาน 
5.1.3. การระบุผู"รับผิดชอบโครงการ และสมาชิกในโครงการท้ังด"าน บสย. และด"านผู"รับจ"างแนวทางการ

ติดต!อสื่อสารระหว!างคณะทํางานและผู"ดําเนินโครงการ  
5.1.4. การกําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย!อยระยะเวลาผู"รับผิดชอบและแผนการส!งมอบ โดยต"องสอดคล"อง

กับงวดการส!งมอบงานตามสัญญา 
5.1.5. ช!องทางและรูปแบบการรายงานความคืบหน"าของโครงการ 
5.1.6. กระบวนการในการควบคุม Configuration Item ในโครงการ เช!น เอกสาร Package ของซอฟต-แวร-

องค-ประกอบของซอฟต-แวร- (Software Component) เปQนต"น 
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5.1.7. เอกสารท่ีมีการจัดทําระหว!างการดําเนินโครงการ ท้ังเอกสารส!งมอบและเอกสารท่ีใช"อ"างอิงระหว!างการ
ดําเนินโครงการ พร"อมกระบวนการจัดการเอกสารและมาตรฐานในการกําหนดช่ือของเอกสาร 

5.1.8. กระบวนการควบคุม ซอร-สโค"ด และ Version Control และเครื่องมือท่ีใช"ในการควบคุม  
5.1.9. กระบวนการบริหารจัดการ Risk Log, Issue Log, Defect Log, Change Request พร"อมเครื่องมือท่ีใช" 

5.2.  การบริหารจัดการความต�องการในการพัฒนาระบบ (Requirement Management) 
5.2.1. การวิเคราะห-ระบบงาน (Requirement Analysis) มีการเก็บข"อมูลของระบบงาน และรวบรวมความ

ต"องการของผู"ใช" (User Requirements) และมีการบันทึกความต"องการของผู"ใช"ท่ีเก่ียวกับระบบอย!าง
ชัดเจนในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟต-แวร- ต"องมีเอกสารระบุความต"องการ
ของระบบงานสารสนเทศ โดยมีการเก็บข"อมูลจากผู"ใช"งานและผู"ท่ีเก่ียวข"อง โดยครอบคลุมรายการ ดังต!อไปน้ี 

5.2.1.1. ความต"องการจากผู"ใช"งาน (User Requirements)  
5.2.1.2. Workflow Process กระบวนการทํางานในระบบ พร"อมคําอธิบายอย!างละเอียด ซ่ึงกระบวนการ

ทํางานในระบบสารสนเทศจะต"องปฏิบัติงานได"ตามธุรกรรมในข"อกําหนดขอบเขตงานของ 
บสย. ท้ังยังต"องรองรับกระบวนการการยกเลิกในระบบอย!างเปQนเปQนลําดับข้ันตอนได" 

5.2.1.3. ความต"องการด"านการใช"งานของระบบงานสารสนเทศและซอฟต-แวร- (Functional 
Requirements) และ Non Functional Requirement อย!างละเอียด ตามธุรกรรมท่ี
เกิดข้ึน (Business case) ความต"องการด"านความมั่นคงปลอดภัย (Security Requirement) 
สามารถพิจารณาท้ังระบบหรือจําแนกตามแต!ละ โมดูล ของระบบงานสารสนเทศหรือ
ซอฟต-แวร- อย!างเปQนลายลักษณ-อักษรข"อกําหนดดังกล!าวอย!างน"อยต"องมี ดังต!อไปน้ี 
- คุณสมบัติของการล็อกอินเข"าสู!ระบบงานท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย 
- การกําหนดหรือตั้งรหัสผ!านท่ีมีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเข"าถึงระบบงานสารสนเทศ 
- การเข"ารหัสข"อมูลสําคัญท่ีมีการรับ-ส!งข"อมูลระหว!างเครื่องผู"ใช"งานกับเครื่องคอมพิวเตอร-

ให"บริการ เช!น การใช"ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส- (Digital Signature) และ Public Key 
Cryptography ท่ีใช"อัลกอริทึม (Algorithm) ท่ีมีความน!าเช่ือถือและได"รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

- การเข"ารหัสข"อมูลสําคัญเช!นข"อมูลลับท่ีจัดเก็บไว"ในฐานข"อมูล 
- การตัดและหมดเวลาการใช"งานหลังจากท่ีไม!ได"ใช"ระบบงานเกินกว!าระยะเวลาตามท่ี

กําหนดไว"เช!น 15 – 30 นาที เปQนต"น 
- การบันทึกบัญชีช่ือผู"ใช"งานท่ีล็อกอินเข"าระบบหมายเลขไอพีแอดเดรสวัน เวลาท่ีเข"าใช"

ระบบความสําเร็จหรือไม!สําเร็จในการล็อกอินของผู"ใช"งาน 
- สนับสนุนการใช"งานแบบเช่ือมต!อ Active Directory(AD) ให"สามารถเลือกใช"งานหรือไม!

ใช"งาน Function น้ีได" 
5.2.1.4. ความต"องการด"านสมรรถนะและประสิทธิภาพ (Performance Requirement) สามารถ

พิจารณาท้ังระบบหรือจําแนกแต!ละโมดูลของระบบงานสารสนเทศหรือซอฟต-แวร- 
5.2.1.5. ความต"องการด"านกฎหมายและกฎระเบียบของหน!วยงานกํากับดูแล เพ่ือสร"างความ

สอดคล"องกับข"อกําหนด นโยบาย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข"องกับระบบงานสารสนเทศหรือซอฟต-แวร- 
5.2.2. การเปลี่ยนแปลงความต"องการ (Requirement Change Management) 

การเปลี่ยนแปลงความต"องการหรือคุณลักษณะใดๆ ของระบบงานสารสนเทศหรือซอฟต-แวร- ให"
ดําเนินการตามกระบวนการ Change Management 
5.2.2.1 ให"มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต!อระบบงานเพ่ือปOองกันความเสียหายหรือการหยุดชะงักท่ี

มีต!อระบบงานน้ัน 
5.2.2.2 ให"ผู"ดูแลระบบท่ีได"รับการอบรมแล"วหรือมีความชํานาญเท!าน้ันท่ีจะเปQนผู"ทําหน"าท่ีดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงต!อระบบงาน 
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5.2.2.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร"างพ้ืนฐานของระบบ ระบบสําคัญต"องมีการทบทวนและ
ทดสอบเพ่ือให"มั่นใจว!าไม!มีผลกระทบในทางลบต!อการปฏิบัติงานหรือด"านความมั่นคง
ปลอดภัยขององค-กร 

5.2.2.4 การเปลี่ยนแปลงการทํางานของซอฟต-แวร-สําเร็จรูปต"องจํากัดการเปลี่ยนแปลงเท!าท่ีจําเปQน 
และต"องมีการควบคุมอย!างรัดกุม 

5.2.2.5 การเปลี่ยนแปลงระบบในวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบต"องมีการควบคุมโดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนปฏิบัติสําหรับการเปลี่ยนแปลงระบบท่ีกําหนดไว" 

5.2.3. การโอนย"ายข"อมูล 
ในด"านการโอนย"ายข"อมูล(Data Migration) ต"องมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวข"องดังน้ี 
5.2.3.1. ดําเนินการจัดตั้งสายงาน (Work Stream) เพ่ือรองรับการดําเนินงานในส!วนของการโอนย"ายข"อมูล 
5.2.3.2. จัดทําเอกสารกลยุทธ-การโอนย"ายข"อมูล (Data Migration Strategy) โดยมีเน้ือหาครอบคลุม

ด"านต!างๆ ดังน้ี 
- วิธีการดําเนินการโอนย"ายข"อมูล (Data Migration Approach and Methodology) 
- วิธีการตรวจสอบข"อมูล (Data Verification and Data Reconciliation) 
- การซ"อมการโอนย"ายข"อมูลก!อนการดําเนินงานจริง (Dress Rehearsal) 
- แผนงานระหว!างการดําเนินการย"ายข"อมูล (Cut-over plan)รวมถึง (Failed over plan) 

5.2.3.3. รวบรวมข"อมลูความต"องการด"านการโอนย"ายข"อมลู และกําหนดขอบเขตงาน 
(DataMigration Requirement and Data Migration Scope) 

 

5.3. การวิเคราะห@และออกแบบระบบ (Analysis & Design) 
5.3.1. การออกแบบระบบ (Design)  

ให"ออกแบบและพัฒนาระบบในรูปแบบเชิงวัตถุ (OOAD : Object Oriented Analysis and Design) 
และพัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐาน OOP : Object Oriented Programmingโดยอ"างอิงตามมาตรฐาน
ในรูปแบบท่ีได"รับการยอมรับ โดยกําหนดให"มีเอกสารใดๆท่ีระบุถึงการออกแบบและวิเคราะห-ระบบงาน
สารสนเทศหรือซอฟต-แวร- ดังต!อไปน้ี 
5.3.1.1. การวิเคราะห-ถึงความสัมพันธ-ระหว!างผู"ใช"งาน และระบบงานสารสนเทศหรือซอฟต-แวร- พร"อม

จัดทํารายละเอียดการออกแบบและการพัฒนาระบบ Core Guarantee System เพ่ือใช"งาน
อย!างน"อยดังน้ี  
- Conceptual Design  

5.3.1.2. เอกสารการออกแบบระบบเชิงเทคนิค 
- Functional Specification 
- UML Diagram 
- ER Diagram 
- User Interface  
- Data Dictionary 

5.3.1.3. การวิเคราะห-และออกแบบการเช่ือมโยง (Interface) ระหว!างระบบ Core Guarantee 
System กับระบบต!างๆ ท่ีเก่ียวข"องให"มีรายละเอียดตามหัวข"อ 5.3.1.1 

5.3.1.4. การวิเคราะห-และออกแบบจะต"องมี Function การทํางานของผู"ดูแลระบบ (System 
Administrator) โดยให"มีการบริหารจัดการสิทธิการใช"งาน จัดเก็บสถานะของผู"ใช"งานท่ี ใช"
งานอยู!หรือออกจากระบบแล"ว การบริหารจัดการ Event Log , Interface Log และ Log ท่ี
เก่ียวข"องกับการทํางานแบบอัตโนมัติการบริหารจัดการผู"ใช"งานหรือการส!งข"อความแจ"งเตือน
ข้ึนท่ีหน"าจอผู"ใช"งานหรือตามกลุ!มผู"ใช" 
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5.3.1.5. การวิเคราะห-และออกแบบการเช่ือมโยง (Interface) ระหว!างระบบ Core Guarantee 
System กับระบบต!างๆ ท่ีเก่ียวข"องให"มีรายละเอียดตามหัวข"อ 5.3.1.2 

5.3.2. การโอนย�ายข�อมูล 
ในด"านการโอนย"ายข"อมูล (Data Migration) ต"องมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวข"องดังน้ี 
5.3.2.1. ออกแบบและจัดทํา Template และ Data Mapping สําหรับการโอนย"ายข"อมูลเพ่ือให"

สามารถจัดเตรียมข"อมูลเพ่ือนําเข"าระบบสารสนเทศใหม! (Core Guarantee System) ได" 
5.3.2.2. ออกแบบและจัดทําโปรแกรมเพ่ือแปลงข"อมูลจากระบบงานเดิมเปQนข"อมูลตามรหัสโครงสร"าง

ระบบงานใหม!เพ่ือให"ข"อมูลสามารถนําเข"าระบบงานสารสนเทศใหม! (Core Guarantee 
System) ได" 

5.3.2.3. รวบรวมความต"องการการเปลี่ยนแปลงข"อมูล ระหว!างการโอนย"ายจากระบบเก!าสู!ระบบใหม! 
(Data Mapping)ให"เปQนไปตาม Template ท่ีถูกออกแบบเพ่ือนําเข"าระบบใหม! โดยมีรายงาน
เพ่ือให"สามารถตรวจสอบการนําเข"าและโอนย"ายข"อมูลว!ามีความถูกต"องและครบถ"วนท้ังหมดได" 

5.3.2.4. ออกแบบการโอนย"ายข"อมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบไฟล-ประเภทต!างๆ เช!น Excel เข"าสู!ระบบใหม! 
5.4 การจัดเตรียมอุปกรณ@ฮาร@ดแวร@และซอฟท@แวร@ต\างๆเพ่ือเตรียมรองรับการติดต้ังระบบงาน 

5.4.1 จัดหา ส!งมอบ และติดตั้ง อุปกรณ-ฮาร-ดแวร-ต!างๆท่ีเก่ียวข"องตามคุณสมบัติท่ีนําเสนอ เพ่ือเตรียมความ
พร"อมสําหรับการพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการติดตั้งระบบเพ่ือใช"งานจริงต!อไป รวมท้ัง
ทดสอบการเช่ือมต!อกับระบบอ่ืน (Connectivity Test)โดยให"แบ!งสภาพแวดล"อมเพ่ือรองรับการพัฒนา 
ทดสอบ และ การใช"งานจริง ดังน้ี 
5.4.1.1 Development Environment: ใช"เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต-แวร- ต"อง

ได"รับการควบคุมการเข"าถึงอย!างเคร!งครัด ระบบเครือข!ายท่ีสนับสนุนสภาพแวดล"อม ควร
เปQนระบบปlดท่ีไม!มีการเช่ือมต!อ สภาพแวดล"อมของ Production 

5.4.1.2 Test Environment: ใช"เพ่ือการทดสอบระบบสารสนเทศหรือซอฟต-แวร- หรือการใช"งาน
อุปกรณ-อ่ืนๆ ก!อนการติดตั้งจริง (Deployment) 

5.4.1.3 Production Environment: สภาพแวดล"อมจริงท่ีใช"ในการติดตั้งระบบงานหรือซอฟต-แวร-
เพ่ือใช"งานจริง โดยจะต"องรองรับปริมาณผู"ใช"งานและปริมาณรายการดังน้ี 
- รองรับจํานวนผู"ใช"งานภายในองค-กรจํานวนไม!น"อยกว!า 1,000 users (Concurrent) 

และจํานวนผู"ใช"งานจากภายนอกโดยผ!าน Web Portal หรือ Web Service รวมทุก
ประเภทจํานวนไม!น"อยกว!า 10,000 users (2,000 Concurrent) 

- รองรับคําขอคํ้าประกันสินเช่ือจํานวนไม!น"อยกว!า 500,000 รายการต!อปV 
5.4.2 จัดทําและส!งมอบแผนภาพแสดงสถาปNตยกรรมระบบท่ีประกอบด"วย ฮาร-ดแวร- ซอฟท-แวร- และระบบ

เครือข!ายท่ีเช่ือมโยงกันเพ่ือรองรับการทํางานของระบบงานคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee 
System) ท่ีจะพัฒนาข้ึน เช!น เครื่องเซิร-ฟเวอร- ระบบปฏิบัติการ Web/Application Server 
ซอฟท-แวร-ระบบจัดการฐานข"อมูล ซอฟท-แวร-สําหรับทํา Virtualization และ ฮาร-ดแวร-และอุปกรณ-
ต!างๆท่ีเลือกใช" เช!น Storage, Network Switch อุปกรณ-การเช่ือมต!อต!างๆ และตู"อุปกรณ- (Rack) 
เปQนต"น โดยแสดงแผนภาพและอธิบายรายละเอียดการทํางานของระบบตามสถาปNตยกรรมท่ีนําเสนอ  

5.4.3 จัดทําเอกสารแสดงรายการฮาร-ดแวร-และซอฟท-แวร-ต!างๆท่ีส!งมอบและสอดคล"องกับสถาปNตยกรรม
ระบบท่ีนําเสนอ โดยแสดงรายการ จํานวน ยี่ห"อ รุ!นและคุณสมบัติให"ชัดเจนพร"อมแนบแคตตาล�อก 
ตัวอย!าง หรือรูปภาพของผลิตภัณฑ-ท่ีเก่ียวข"อง โดยในส!วนของโปรแกรมหรือซอฟท-แวร-ต!างๆ น้ัน
จะต"องระบุให"ชัดเจนว!ารายการใดเมื่อส!งมอบแล"วเปQนลิขสิทธ์ิของ บสย. และรายการใดท่ีให"เฉพาะสิทธิ
การใช" ซ่ึงจะต"องเปQนการให"สิทธิในการใช"ตลอดไป 
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5.5 การพัฒนาและติดต้ังระบบ (Implementation) 
5.5.1 การติดต้ังระบบ (Configuration) 

มีการติดตั้งระบบงานและจัดทําคู!มือการติดตั้งระบบงานโดยละเอียด และจัดทําเอกสารการกําหนดค!า
ตัวแปร (Configuration) ของระบบงาน รวมถึงเอกสารแสดงการตั้งค!าระบบปฏิบัติการ ฐานข"อมูล 
และซอฟท-แวร-ต!างๆท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล"อม 

5.5.2 มาตรฐานการพัฒนาโปรแกรม (CodingStandard) 
มีการเขียนและพัฒนาโปรแกรมตามการออกแบบ โดยยึดหลักการพัฒนาท่ีแบ!งระบบออกเปQนโมดูล 
หรือ ฟNงก-ชัน เพ่ือให"ง!ายต!อการติดตามและแก"ไข รวมท้ังมีคําแนะนําอธิบายภายในโปรแกรมประกอบ 
และก!อนการพัฒนา ให"มีการดําเนินการกําหนดมาตรฐานในการพัฒนา (Coding Standard) ท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมอย!างน"อยดังต!อไปน้ี 
5.5.2.1 การกําหนดวิธีการตั้งช่ือระหว!างการพัฒนาซอฟต-แวร- เช!น การตั้งช่ือตัวแปร การตั้งช่ือ 

Package เปQนต"น 
5.5.2.2 การกําหนดวิธีการสร"างข"อความ Comment 
5.5.2.3 การกําหนดให"มีรูปแบบมาตรฐาน (Theme) การแสดงผล (Display) การใช"งาน ปุ�มการ

ทํางาน การแจ"งเตือนข"อความและรายงาน ของระบบงานสารสนเทศหรือซอฟต-แวร-ท้ังน้ี
รูปแบบท้ังหมดท่ีกล!าวมาสามารถปรับเปลี่ยนได"ตามความเหมาะสม 

5.5.2.4 การกําหนด Algorithm ท่ีนํามาใช"ในการพัฒนา เช!น มาตรฐานการเข"ารหัส มาตรฐานในการ
ดึงชุดข"อมูลจากฐานข"อมูล 

5.5.2.5 การกําหนดวิธีการเรียกใช"งานชุดคําสั่งระหว!างองค-ประกอบย!อยของระบบงานสารสนเทศ
หรือซอฟต-แวร- (Function Call) 

5.5.2.6 การกําหนดมาตรฐานชนิดของข"อมูล (Data Type) ให"มีขนาดท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได"เปQน
กลุ!มเช!น จํานวนเงินท้ังระบบ มาตรฐานการตั้งช่ือ Table ให"สามารถระบุได"ว!าข"อมูลน้ีเปQน 
Table Master, Transaction, Parameter, Temp tableหรือ View มาตรฐานการตั้งช่ือ 
Field ให"สามารถระบุได"ว!าจัดเก็บข"อมูลอะไร Field ท่ีเช่ือมโยงกันควรใช"ช่ือเดียวกันและ      
มีคําท่ีแสดงความหมายว!าเปQน Key 

5.5.2.7 การสร"างชุดคําสั่งต"นแบบและคุณสมบัติการสืบทอด (Inheritance) 
5.5.2.8 การกําหนดรูปแบบและประเภทของ Log ให"เหมาะสมเพ่ือสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลง

ของรายการท่ีสําคัญและหาแนวทางการแก"ไขหากเกิดปNญหาข้ึน 
5.5.2.9 กําหนดให"มีการจัดเก็บซอร-สโค"ดและไลบรารี่สําหรับซอฟต-แวร-ของระบบงานไว"ในสถานท่ี      

ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย และ มีการควบคุมสิทธิการเข"าถึงท่ีได"รับการอนุมัติอย!างเปQนลาย
ลักษณ-อักษรจากผู"อํานวยการฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.5.2.10 กําหนดให"มีระบบควบคุมซอร-สโค"ดและเวอร-ช่ันคอนโทรลของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนพร"อม
เสนอซอฟต-แวร-ท่ีใช"ในการควบคุมดังกล!าว 

5.5.3 วีธีการพัฒนาระบบ 
ในข้ันตอนของการพัฒนาระบบให"ใช"วิธีการพัฒนาระบบแบบ Agile โดยให"มีการส!งมอบผลลัพธ-ทุกๆ 2 
สัปดาห-และการส!งมอบผลลัพธ-แต!ละครั้งให"จัดทําเอกสารประกอบโดยต"องผ!านการลงนามโดย ตัว
แทนท่ีได"รับมอบหมายจาก บสย. และ ท่ีปรึกษาท่ีทําหน"าท่ีบริหารโครงการเอกสารท่ีส!งมอบควร
ประกอบด"วยรายละเอียดดังน้ี 

- ขอบข!ายของผลลัพธ-ท่ีส!งมอบในรอบปNจจุบัน 
- สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระบบเมื่อเทียบกับรอบท่ีแล"ว 
- สรุปผลการทดสอบระบบในรอบปNจจุบัน(ถ"ามี) 
- สรุปสถานะและความก"าวหน"าของระบบ ณ ปNจจุบัน 
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- สรุปปNญหาและอุปสรรค และแนวทางแก"ไข 
ผู"รับงานจะต"องจัดแบ!งการทํางานในการพัฒนาระบบออกเปQนสายงาน (Work Stream) ต!างๆโดยอย!างน"อยต"อง

มีจํานวน 4 สายงาน และให"ดําเนินการจัดสรรงานต!างๆและจํานวนบุคลากรให"แต!ละสายงานและบริหารจัดการงานในแต!ละสายงาน
ให"เหมาะสมเพ่ือให"เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด ตัวอย!างงานท่ีผู"รับงานสามารถจัดสรรให"กับสายงานต!างๆ มีดังต!อไปน้ี 

 - การพัฒนาระบบ Origination เพ่ือสนับสนุนกระบวนการออกผลิตภัณฑ-ใหม!และการอนุมัติคําขอคํ้าประกันสินเช่ือ 
- การพัฒนาระบบ Approval Management (Workflow) เพ่ือสนับสนุนกระบวนการรองรับการเดินเอกสาร
และการอนุมัติเอกสารในข้ันตอนต!างๆภายในระบบงาน 

 - การพัฒนาระบบ Profile and Transactions Management เพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการหนังสือ
คํ้าประกัน (Letter of Guarantee) และ การจ!ายค!าประกันชดเชย 

 - การพัฒนาระบบ Delinquency Management เพ่ือสนับสนุนกระบวนการติดตามหน้ีและงานคดี 
- การพัฒนาระบบทางด"าน Web Portal & Web Service เพ่ือรองรับการส!งข"อมูลจาก ธนาคาร/สถาบัน
การเงิน/คู!ค"าของ บสย. /สาขาของ บสย. /ผู"ใช"งานภายในของ บสย. และการพัฒนา Web Service เพ่ือรองรับ
การเช่ือมโยงข"อมูลจากระบบของ ธนาคาร/สถาบันการเงิน/คู!ค"าของ บสย. (Bank Portal/Branch 
Portal/Internal Staff Portal) 

- การพัฒนาระบบทางด"าน Web Portal & Web Service เพ่ือรองรับการรับลูกค"าและประชาชนผู"สนใจท่ัวไป 
(Customer Portal) 

- การเช่ือมโยงข"อมูลระหว!างระบบงาน Core Guarantee System และระบบงาน CRM และ E-Document 
และ ระบบ Oracle ERP (Accounting โมดูล) ของ บสย. 

- กระบวนการหรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"อง 
ในระหว!างดําเนินโครงการ ผู"รับงานสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรงานและจํานวนบุคลากรในแต!ละสายงานได"ตามความเหมาะสม
เพ่ือประโยชน-ในการดําเนินโครงการให"เปQนไปอย!างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีต"องได"รับความเห็นชอบจาก บสย. ก!อน 

5.5.4 ความมั่นคงปลอดภัยของบริการสารสนเทศบนเครือข\ายสาธารณะ  
(Securing application services on public networks) 
กําหนดให"สารสนเทศท่ีเก่ียวข"องกับบริการสารสนเทศของ บสย. มีการควบคุม ดังน้ี 
5.5.4.1 การรับส!งข"อมูลสําคัญผ!านระบบเครือข!ายสาธารณะ ควรได"รับการเข"ารหัส (Encryption) ท่ี

ปลอดภัยเปQนมาตรฐานสากล เช!น SSL, VPN หรือ XML Encryption เปQนต"น 
5.5.4.2 การรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส- ต"องมีกระบวนการDigital Signature ซ่ึงเปQนลายเซ็นท่ีอยู!

ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส-ท่ีมีคุณสมบัติด"านความปลอดภัยท่ีประกอบด"วย 
- Signer Authentication เปQนความสามารถในการพิสูจน-ว!าใครเปQนคนเซ็นเอกสาร ตัว

ลายเซ็นจะสามารถใช"ในการเช่ือมโยงไปยังบุคคลท่ีเซ็นเอกสารได" 
- Data Integrity เปQนความสามารถในการตรวจสอบ หรือพิสูจน-ได"ว!ามีการแก"ไขเอกสาร

หลังจากท่ีได"มีการเซ็นไปแล"วหรือไม! 
- Non-repudiation การไม!สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได" เน่ืองจากลายเซ็นท่ีสร"างข้ึน

มีเอกลักษณ- สามารถพิสูจน-ในช้ันศาลได"ว!าใครเปQนผู"เซ็นเอกสาร 
5.5.4.3 การส!งผ!านเครือข!ายสาธารณะต"องได"รับการปOองกันจากการเปลี่ยนแปลงข"อมูลบนเครือข!าย

สาธารณะโดยการกําหนด User name และ Password ของผู"เข"าถึงข"อมูล 
5.5.4.4 การเปlดเผยข"อมูลบนเครือข!ายสาธารณะ ต"องได"รับการอนุญาตจากเจ"าของข"อมูลเท!าน้ัน 
5.5.4.5 การปOองกันการสูญหายหรือถูกสําเนาขณะท่ีมีการส!งข"อมูลบนเครือข!ายสาธารณะ 
5.5.4.6 ไม!อนุญาตให"แก"ไขข"อมูลใดๆ ท่ีถูกสร"างข้ึน 
5.5.4.7 ระบบงานต"องเปQนไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับเว็บไซต- 
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5.5.5 การออกแบบการรักษาความปลอดภัยระบบ (Security Operational Design)  
เพ่ือให"การใช"งานซอฟต-แวร-ท่ีพัฒนาข้ึนมาใช"งานในระบบมีความปลอดภัย ปOองการการโจรกรรมข"อมูล 
หรือ การโจมตีระบบผ!านทางเครือข!าย ผู"พัฒนาควรนําหลักการพัฒนาระบบให"มีความมั่นคงปลอดภัย
มาใช"งาน เช!น OWASP (The Open Web Application Security Project) ซ่ึงนักพัฒนาต"องติดตาม
และแก"ไขโปรแกรม/ระบบงาน ให"มีความปลอดภัย ปราศจากช!องโหว!ท่ีเกิดจากระบบปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร-แม!ข!าย และ ตัวระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนมาใช"งาน  

5.6 การทดสอบระบบ (Testing) 
5.6.1 การทดสอบระบบ (Testing) 

เพ่ือทดสอบการใช"งานระบบ เปQนการทดสอบท้ังความถูกต"องของการทํางานการ Interface ข"อมูลกับ
ระบบงานท่ีเก่ียวข"องตามขอบเขตงาน การทดสอบให"มีการจําลองการปฏิบัติงานจนถึงการปlดงานสิ้น
เดือนและสิ้นปVเพ่ือกระทบยอดทางบัญชีให"ถูกต"องและค"นหาข"อผิดพลาด (Errors) ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
โปรแกรมระบบรวมท้ังรายงานผลการทดสอบการใช"งาน โดยกําหนดให"ทุกๆ ความต"องการ 
(Requirement) ต"องได"รับการทดสอบ โดยสามารถแบ!งออกได"เปQน 2 ลักษณะดังน้ี 
5.6.1.1 การทดสอบและตรวจสอบโดยผู"พัฒนา (Verification) 

การทดสอบและตรวจสอบโดยผู"พัฒนา มีวัตถุประสงค-เพ่ือตรวจสอบความพร"อมความถูกต"อง
ของระบบงานสารสนเทศหรือซอฟต-แวร- เพ่ือมั่นใจว!าตรงไปตามความต"องการ และมีความ
ปลอดภัย (Secured) ในการใช"งาน โดยอย!างน"อยประกอบด"วย 
- การทดสอบการทํางานผสานระหว!างระบบ (System Integration Test) 
- การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security Test) 
- การทดสอบสมรรถภาพและประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) 
- การทดสอบเจาะระบบโดยแฮคเกอร- (Penetration Test) 

5.6.1.2 การทดสอบและตรวจสอบโดยผู"ใช"งานในสภาพแวดล"อมจริง (Validation) 
เพ่ือให"มั่นใจว!าระบบงานสารสนเทศหรือซอฟต-แวร-  สามารถถูกนํามาใช"ได"จริงใน
สภาพแวดล"อมจริง และได"รับการยอมรับจากผู"ใช"งาน ตัวแทนจากผู"ใช"งาน (User) จําเปQนต"อง
มีการทดสอบตาม Test Script จากผู"พัฒนาระบบหรือสามารถเพ่ิมเติม Test Script ของ
ผู"ใช"งานได"ตามความเหมาะสมโดยอย!างน"อยต"องประกอบด"วย 
- การทดสอบการยอมรับระบบงานสารสนเทศหรือซอฟต-แวร- (User Acceptance Test) 
- การทดสอบความพร"อมก!อนการติดตั้งระบบเพ่ือใช"งานจริง (Operation Readiness Test) 

5.6.2 การใช�ชุดข�อมูลทดสอบ (Test Data) 
กําหนดให"ชุดข"อมูลทดสอบ ต"องเปQนข"อมูลจําลองท่ีมีความเสมือนจริงเพ่ือให"รองรับการตรวจสอบผลได"
ใกล"เคียงกับการใช"งานจริงและต"องนําเข"าข"อมูลท่ีทําการโอนย"าย (DataMigration) เพ่ือทดสอบด"วยใน
กรณีมีความจําเปQนต"องใช"ข"อมูลจริงท่ีมีช้ันความลับหรือเก่ียวข"องกับข"อมูลส!วนบุคคล ให"มีการดําเนินการ
ขออนุมัติอย!างเปQนลายลักษณ-อักษร และจะต"องลบข"อมูลทดสอบท้ังหมดออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ 

5.6.3 เอกสารควบคุมการทดสอบระบบงาน 
กําหนดให"มีเอกสารควบคุมการทดสอบ โดยมีรายละเอียดครอบคลุม ดังน้ี 
5.6.3.1 ชนิดและประเภทของการทดสอบและรายละเอียดเบ้ืองต"น (วันท่ีทดสอบ ผู"ดําเนินการ เปQนต"น) 
5.6.3.2 การกําหนดวิธีการและเกณฑ-การทดสอบ เช!น Key Stopper, Testing Methodology 
5.6.3.3 การกําหนดข้ันตอนการทดสอบและผลลัพธ-ท่ีคาดหวัง 
5.6.3.4 การกําหนดเกณฑ-การพิจารณาผลการทดสอบ เช!น ชนิดของผลการทดสอบ (Defect Type) เปQนต"น 
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5.6.4 การโอนย�ายข�อมูล 
ในด"านการโอนย"ายข"อมูล (Data Migration) ต"องมีการทดสอบการโอนย"ายข"อมูลด"วยข"อมูลจริง ก!อนการ
ข้ึนระบบจริงอย!างน"อย 2 รอบ และตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูลในระบบตามฟVเจอร-การทํางาน
เบ้ืองต"น (Data Reconciliation & Verification) และสรุปผลการทดสอบโอนย"ายข"อมูลของแต!ละรอบ 
(Data Migration Testing Report) 

5.7 การถ\ายทอดองค@ความรู�และอบรมทีมงาน (Training) 
5.7.1 ผู"ดําเนินโครงการต"องจัดอบรมเพ่ือถ!ายทอดความรู"ให"กับเจ"าหน"าท่ีของ บสย. โดยต"องนําเสนอหัวข"อและ

ตารางการอบรมอย!างเหมาะสม รวมท้ังจัดเตรียมและพิมพ-เอกสารประกอบการฝyกอบรมท้ังหมดให"เพียงพอ
กับจํานวนผู"เข"าอบรมและหัวข"อการอบรมจะต"องสอดคล"องกับกลุ!มผู"ใช"งานดังน้ี 
5.7.1.1 กลุ!มผู"ใช"งานหลักของระบบ (Key User) ท่ีต"องการความรู"และความเข"าใจเชิงลึกของระบบ 
5.7.1.2 กลุ!มผู"ใช"งานท่ัวไปของระบบ (End User) ให"สามารถใช"งานระบบได"อย!างมีประสิทธิภาพ 
5.7.1.3 กลุ!มผู"ดูแลระบบ (Administrator) ให"สามารถดูแลระบบได"อย!างมีประสิทธิภาพ 
5.7.1.4 กลุ!มเจ"าหน"าท่ีฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.7.2 จัดทําคู!มือ ผู"ดูแลระบบการบริหารจัดการ System และ Hardware ท้ังหมดท่ีส!งมอบ ผู"ดูแลฐานข"อมูล
และโปรแกรมเมอร- 

5.7.3 จัดทําคู!มือการสํารองและกู"คืนข"อมูลและระบบงาน การจัดทําแผน Business Continuity Plan (BCP) 
จัดทําคู!มือท้ังหมด เพ่ือใช"ในการฝyกอบรบ ให"ถูกต"องสมบูรณ-และง!ายต!อการเข"าใจ 

5.7.4 ทําคู!มือสําหรับธนาคารและคู!ค"า เพ่ิมช!องทางให"สามารถDownload ผ!านระบบ Web Portal 
5.7.5 จัดทําคู!มืออ่ืนๆ ตามท่ี บสย. เห็นว!าจําเปQนและมีประโยชน-ต!อการใช"งานระบบ 

5.8 การติดต้ังระบบงาน (Deployment) 
5.8.1 กําหนดให"ก!อนการติดตั้งระบบงาน ต"องดําเนินการผ!านกระบวนการ Change Management ตาม

ระเบียบและข้ันตอนของ บสย. อย!างเคร!งครัด พร"อมเอกสารแนบท"าย ดังน้ี 
5.8.1.1 แผนงานการติดตั้ง (Deployment Plan) พร"อม รายการตรวจสอบเพ่ือเตรียมความพร"อม

ของระบบก!อนการใช"งานจริง (Operation Readiness Check List) อย!างน"อยต"อง
ครอบคลุม ช!วงเวลา ผลกระทบและความเสี่ยง และแผนการรับมือเมื่อเกิดความผิดพลาด
ระหว!างการติดตั้ง และต"องจัดการประชุมเพ่ือซักซ"อมความเข"าใจกับผู"ท่ีเก่ียวข"อง ซ่ึงจะช!วย 
ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและได"รับการยอมรับท่ีดี และต"องมีการทําแผนสํารองเพ่ือ
รองรับข"อผิดพลาดหากไม!สามารถติดตั้งได"สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.8.1.2 ผลการทดสอบท่ีได"รับอนุมัติ โดยอย!างน"อยประกอบด"วย  
- การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security Test) 
- การทดสอบสมรรถภาพและประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) 
- การทดสอบเจาะระบบโดยแฮคเกอร- (Penetration Test) 

5.8.1.3 ผลการตรวจสอบช!องโหว!ตามมาตรฐานสากล เช!น OWASP (OpenWebApplication 
Security Project) เปQนต"น 

5.8.1.4 คู!มือของระบบงานต!างๆฉบับปรับปรุงล!าสุด 
5.8.2 การโอนย�ายข�อมูล 

5.8.2.1 จัดทํา Template สําหรับรองรับการโอนย"ายข"อมูลท่ี บสย. จะทําการนําออกจากระบบเดิม
เพ่ือมานําเข"าในระบบงานสารสนเทศใหม! (Core Guarantee System) 

5.8.2.2 จัดทําโปรแกรมเพ่ือแปลงข"อมูลจากระบบงานเดิมเปQนข"อมูลตามรหัสโครงสร"างระบบงานใหม!ใน
รูปแบบ Template ท่ีสามารถนําเข"าข"อมูลได"เพ่ือให"ข"อมูลสามารถนําเข"าระบบงานสารสนเทศ
ใหม! (Core Guarantee System) ได" 
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5.8.2.3 นําเข"าข"อมูลท่ีมีการแปลงแล"วเข"าสู!ระบบงานสารสนเทศใหม! (Core Guarantee System) 
เพ่ือให"มีข"อมูลสําหรับการใช"งานจริง โดย บสย. เปQนผู"ตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูลท่ีนําเข"า 

5.9 การสนับสนุนหลังจากเร่ิมใช�งานจริง (Post-Implementation Support) 
ให"จัดเจ"าหน"าท่ีมาประจําท่ี บสย. เพ่ือสนับสนุนการแก"ไขปNญหาทางเทคนิคท่ีอาจเกิดข้ึนของระบบงานเปQนระยะเวลา

อย!างน"อย 6 เดือน นับจากวันท่ีเริ่มต"นใช"งานระบบจริง (Go Live) โดยไม!มีค!าใช"จ!ายเพ่ิมเติมใดๆ และจัดประชุมเพ่ือสรุปประเด็น
ปNญหาท่ีพบ แนวทางแก"ไข และระยะเวลาท่ีใช"ในการแก"ไข 

 
6. เง่ือนไขการส\งมอบงาน 

6.1 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) จะต"องดําเนินการส!งมอบงาน โดยมีหนังสือแจ"งการส!งมอบงาน
ล!วงหน"าไม!น"อยกว!า 7 วัน ให"แก!คณะกรรมการตรวจรับของ บสย. 

6.2 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) จะต"องส!งมอบงานในแต!ละงวดตามท่ีกําหนดเปQนเอกสารรายงาน
ในลักษณะสิ่งพิมพ-จํานวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ!น CD/DVD ในรูปแบบไฟล- PDF File และ MS Office จํานวน 2 
ชุด โดยมีรายละเอียดดังตารางต!อไปน้ี 

 

ขอบเขตงาน 
งวด
งาน 

ผลงานส\งมอบ 

 
 

หัวข�อ 

การ 
จ\าย 
เงิน 

ระยะเวลาส\ง
มอบงานนับ
ถัดจากวันท่ี

เริ่มต�นสัญญา 
1. การวางแผนการดําเนินโครงการ 
(Project Planning) 

1 
 

แผนการดําเนินโครงการ  
(Project Management Plan) 

5.1.1-
5.1.9 

10% 30 วัน 

2. การบริหารจัดการความต"องการ
ในการพัฒนาระบบ 
(Requirement Management) 

2 
 

เอกสารความต"องการของระบบ  
(Business Requirement Document) 

5.2.1 15% 
 

120 วัน 

แผนการจัดการความเปล่ียนแปลง  
(Change Management Plan) 

5.2.2 

เอกสารกลยุทธ-การโอนย"ายข"อมูล  
(Data Migration Strategy) 

5.2.3 

3. การวิเคราะห-และออกแบบ
ระบบ (Analysis & Design) 

2 เอกสารการออกแบบระบบ (Design)  5.3.1.1 
5.3.1.3 
5.3.1.4 

เอกสารการออกแบบการโอนย"ายข"อมูล รูปแบบ
ข"อมูลสําหรับการโอนย"ายข"อมูล (Data Migration 
Template,Data Mapping) 

5.3.2 

4. การส!งมอบและติดต้ัง 
Hardware & Software ท้ังหมด 
 

3 ส!งมอบ Hardware และ Softwareท้ังหมด 5.4.1 15% 180 วัน 

ส!งมอบแผนภาพแสดงสถาปNตยกรรมระบบท่ี
ประกอบด"วย ฮาร-ดแวร- ซอฟท-แวร- และระบบ
เครือข!ายท่ีเช่ือมโยงกันเพ่ือรองรับการทํางานของ
ระบบงาน  

5.4.2 

เอกสารแสดงรายการฮาร-ดแวร-และซอฟท-แวร-ต!างๆ
ท่ีส!งมอบตามสถาปNตยกรรมระบบท่ีนําเสนอ 

5.4.3 

5. การพัฒนาระบบ (Coding) 4 
 

คู!มือการติดต้ังระบบงานและซอฟท-แวร-ท่ีเกี่ยวข"อง 
(Installation Manual) 

5.5.1 25% 420 วัน 

คู!มือมาตรฐานการพัฒนาระบบท่ีใช"  
(Coding Standard) 

5.5.2.1 – 
5.5.2.9 
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ขอบเขตงาน 
งวด
งาน 

ผลงานส\งมอบ 

 
 

หัวข�อ 

การ 
จ\าย 
เงิน 

ระยะเวลาส\ง
มอบงานนับ
ถัดจากวันท่ี

เริ่มต�นสัญญา 
เอกสารอธิบายกระบวนการควบคุม  
ซอร-สโค"ด และ Version Control 

5.5.2.10 

เอกสารการออกแบบระบบ (Design) เชิงเทคนิค 5.3.1.2 
5.3.1.5 

6. การทดสอบระบบ (Testing) 5 - ผลการทดสอบ SIT 
- ผลการทดสอบ Security Test 
- ผลการทดสอบ Performance Test 
- ผลการทดสอบ Penetration Test 

5.6.1.1 15% 480 วัน 

ผลการทดสอบ UAT 5.6.1.2 

เอกสารควบคุมการทดสอบระบบงาน 5.6.3 

- รายงานผลการตรวจสอบข"อมูลบนระบบ (Data 
Migration Verification Report) 
-รายงานผลการทดสอบการโอนย"ายข"อมูล  
(Data Migration Reconciliation Report) 

5.6.4 

7. การถ!ายทอดองค-ความรู"และ
อบรมทีมงาน (Training) 

6 -การถ!ายทอดองค-ความรู"และอบรมทีมงาน 
(Training) พร"อมเอกสารการอบรม 
-คู!มือต!างๆ ตามข"อ 5.7 

5.7.1–
5.7.4 

20% 540 วัน 

8. การติดต้ังระบบงานเพ่ือใช"งาน
จริง (Deployment)  

6 - แผนการติดต้ังระบบงาน (DeploymentPlan) 
- รายงานผลการตรวจสอบเพ่ือเตรียมความพร"อม
ของระบบพร"อมก!อนขึ้นระบบ(Operational 
Readiness Checklist) 

5.8.1.1 
 

ผลการทดสอบท่ีได"รับอนุมัติ ประกอบด"วย 
- ผลการทดสอบความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 
(Security Test) 
- ผลการทดสอบสมรรถภาพและประสิทธิภาพของ
ระบบ (Performance Test) 
- ผลการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) 

5.8.1.2 

ผลการตรวจสอบช!องโหว!  
(Vulnerability Assessment) 

5.8.1.3 

- แผนการโอนย"ายข"อมูล 
- รายงานผลการโอนย"ายข"อมูล 

5.8.2 

คู!มือฉบับอัพเดตล!าสุด อย!างน"อยประกอบด"วย 
- คู!มือการติดต้ังและค!า Config. ของระบบ 
- คู!มือการพัฒนาระบบ (Developer Manual) 
- คู!มือการดูแลระบบ (Administrator Manual) 
- คู!มือการใช"งานระบบ (User Manual) 
- คู!มืออื่นๆท่ี บสย. เห็นว!าจําเปQนหรือมีประโยชน- 

5.8.1.4 
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ขอบเขตงาน 
งวด
งาน 

ผลงานส\งมอบ 

 
 

หัวข�อ 

การ 
จ\าย 
เงิน 

ระยะเวลาส\ง
มอบงานนับ
ถัดจากวันท่ี

เริ่มต�นสัญญา 
ซอร-สโค"ด และรายงานของระบบท้ังหมดท่ีพัฒนา 
ในกรณีท่ีใช"ซอฟท-แวร-สําเร็จรูปมาทํา 
Customization อนุโลมให"ส!งมอบเฉพาะ ซอร-สโค"ด 
และรายงานเฉพาะส!วนท่ีแก"ไขและพัฒนาขึ้นสําหรับ 
บสย. 

- 

ลิขสิทธ์ิของซอฟต-แวร-หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร-ท่ี
ใช"งานท้ังหมด 

- 

หมายเหตุ ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-จะต"องให"การสนับสนุนหลังจากเริ่มใช"งานระบบจริง (PostImplementation Support) 
โดยมีรายละเอียดตามข"อ 5.9  

บสย. ขอสงวนสิทธิท่ีจะทําสัญญากับผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) โดยกําหนดให"ผลงาน   
ส!งมอบในงวดงานใดงวดงานหน่ึงตามตารางข"างต"นไปส!งมอบในอีกงวดงานหน่ึง และปรับปรุงการชําระเงินในแต!ละงวดงานอันเปQนผล
มาจากการปรับปรุงผลงานการส!งมอบดังกล!าวเพ่ือประโยชน-สูงสุดของ บสย. 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ภายใน 540 วัน นับถัดจากวันท่ีเริ่มต"นสัญญา 
 
8. ค\าจ�างและการจ\ายเงิน 

บสย. จะชําระเงินค!าจ"างตามสัญญาภายหลังจากผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ได"ปฏิบัติถูกต"อง
ครบถ"วนตามท่ี บสย. กําหนด โดยมีหนังสือแจ"งการส!งมอบงานล!วงหน"าก!อนวันครบกําหนดส!งมอบงานในแต!ละงวดไม!น"อยกว!า 7 วัน 
และ บสย. ได"ทําการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบร"อยแล"ว โดยจะแบ!งการชําระเงิน ดังน้ี 

งวดท่ี 1 ชําระเงินจํานวนร"อยละ 10 หลังจากส!งมอบงานงวดท่ี 1 และ บสย. ได"ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร"อยแล"ว 
โดยกําหนดส!งภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ"าง 

งวดท่ี 2 ชําระเงินจํานวนร"อยละ 15 หลังจากส!งมอบงานงวดท่ี 2 และ บสย. ได"ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร"อยแล"ว 
โดยกําหนดส!งภายใน 120 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ"าง 

งวดท่ี 3 ชําระเงินจํานวนร"อยละ 15 หลังจากส!งมอบงานงวดท่ี 3 และ บสย. ได"ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร"อยแล"ว 
โดยกําหนดส!งภายใน 180 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ"าง 

งวดท่ี 4 ชําระเงินจํานวนร"อยละ 25 หลังจากส!งมอบงานงวดท่ี 4 และ บสย. ได"ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร"อยแล"ว 
โดยกําหนดส!งภายใน 420 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ"าง 

งวดท่ี 5 ชําระเงินจํานวนร"อยละ 15 หลังจากส!งมอบงานงวดท่ี 5 และ บสย. ได"ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร"อยแล"ว 
โดยกําหนดส!งภายใน 480 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ"าง 

งวดท่ี 6 ชําระเงินจํานวนร"อยละ 20 หลังจากส!งมอบงานงวดท่ี 6 และ บสย. ได"ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร"อยแล"วโดย
กําหนดส!งภายใน 540 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ"าง 

บสย.จะจ!ายเงินให"เมื่อผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ส!งมอบงานตามท่ีกําหนดไว"ครบถ"วน 
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

8.1. คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับงาน เมื่อดําเนินการเรียบร"อยแล"วก็จะส!งหนังสือแจ"งการรับมอบต!อ          
ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) เพ่ือให"ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ส!งใบเรียกเก็บเงิน
มายัง บสย. 
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8.2. บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต!วันท่ีได"รับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเข"าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) โดยตรง ท้ังน้ี ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ตกลงเปQน
ผู"รับภาระเงินค!าธรรมเนียมหรือค!าบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให"มีการหักเงินดังกล!าวจาก
จํานวนเงินท่ีโอนในเดือนน้ันๆ 

8.3. ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) จะต"องส!งใบเสร็จรับเงินให" บสย. ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต!
วันท่ีได"รับเงิน 

 

9.การรับประกันและบํารุงรักษาระบบ 
9.1 การรับประกัน 

9.1.1 ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องรับประกันระบบงานคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) เปQนเวลาอย!าง
น"อย 1 ปV นับตั้งแต!วันท่ี บสย. ตรวจรับงานงวดสุดท"ายเรียบร"อยแล"ว โดยการรับประกันให"ครอบคลุม
ถึงซอฟต-แวร-ท่ีนํามาใช"ในระบบงาน เช!น ซอฟท-แวร-ระบบจัดการฐานข"อมูล (Database) และ 
ซอฟท-แวร-เว็บ/แอพพลิเคช่ันเซิร-ฟเวอร- (Web/Application Server) เปQนต"นและต"องเปQนการ
รับประกันจากเจ"าของผลิตภัณฑ-หรือตัวแทนท่ีได"รับการแต!งตั้งจากเจ"าของผลิตภัณฑ-  

9.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร-และอุปกรณ-ท่ีส!งมอบต"องมีการรับประกันเปQนเวลาอย!างน"อย 3 ปV จากผู"ผลิต โดย
ครอบคลุมท้ังในส!วนอะไหล!และบริการ นับตั้งแต!วันท่ี บสย. ได"ตรวจรับงานงวดสุดท"ายเรียบร"อยแล"ว 
โดยการรับประกันให"รวมถึงซอฟท-แวร-ท่ีเก่ียวข"องกับเครื่องคอมพิวเตอร-และอุปกรณ-ท่ีส!งมอบ เช!น 
ซอฟท-แวร-ระบบปฏิบัติการ ซอฟท-แวร-ท่ีใช"ในการทํา Virtualization  และ ซอฟท-แวร-สําหรับการ
สํารองและกู"คืนข"อมูล (Backup/Restore Software) เปQนต"น และต"องเปQนการรับประกันจากเจ"าของ
ผลิตภัณฑ-หรือตัวแทนท่ีได"รับการแต!งตั้งจากเจ"าของผลิตภัณฑ- 

9.1.3 กรณผีู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) มีการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร-และ/หรือ
อุปกรณ-ใดๆ ท่ี บสย. ใช"งานอยู!เดมิการรับประกันให"ครอบคลมุถึงเครื่องคอมพิวเตอร-และ/หรืออุปกรณ-
ใดๆ ท่ีผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ได"ทําการอัพเกรดด"วย 

9.1.4 จัดให"มีศูนย-รับแจ"งปNญหา (Support Center) โดยจัดให"มีเจ"าหน"าท่ีมาประจําท่ี บสย. ตลอดระยะเวลา
การรับประกันของระบบงานท่ีส!งมอบเพ่ือสนับสนุนการตอบคําถาม/รับแจ"งปNญหา/แก"ไขปNญหา/สรุป
รายงาน/อบรมการใช"งาน ให"กับผู"ใช"งานระบบอย!างน"อย 2 คน และจัดเตรียมช!องทางการรับแจ"งผ!าน
ทาง Web Site อีเมล- โทรศัพท- หรือช!องทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได"ตามความเหมาะสม เพ่ือให"บริการ บสย. 
ในเวลาทําการ (จันทร-ถึงศุกร- เวลา 08.00 ถึง 17:00 น.) 

9.2 การบํารุงรักษาระบบ 
9.2.1 กําหนดให"ซอฟท-แวร-หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร-ทุกรายการท่ีส!งมอบต"องมาพร"อมกับบริการบํารุงรักษา

ซอฟท-แวร-จากเจ"าของผลิตภัณฑ-หรือตัวแทนท่ีได"รับการแต!งตั้งจากเจ"าของผลิตภัณฑ-อย!างต!อเน่ือง
ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยระยะเวลารับประกันให"เปQนไปตามข"อ 9.1.1 และ 9.1.2  (ยกเว"น
ซอฟต-แวร-บางรายการท่ีไม!มีบริการบํารุงรักษาซอฟท-แวร-จากเจ"าของผลิตภัณฑ-)  

9.2.2 เสนอราคาค!าบํารุงรักษาระบบงานท่ีส!งมอบและซอฟต-แวร-ต!างๆ ท่ีใช"ในระบบงาน (Annual 
Maintenance Services) ล!วงหน"าเปQนระยะเวลา 3 ปV หลังจากสิ้นสุดการรับประกัน โดยในส!วนการ
บํารุงรักษาซอฟต-แวร-ท่ีใช"ในระบบงานต"องเปQนการบํารุงรักษาจากเจ"าของผลิตภัณฑ-หรือตัวแทนท่ีได"รับ
การแต!งตั้งจากเจ"าของผลิตภัณฑ- และให"เสนอแยกเปQนรายการพร"อมสรุปยอดรวม และข"อเสนอเพ่ิมเติม
อ่ืนๆ เช!น Manday ในการให"บริการ เปQนต"น 
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10. หลักเกณฑ@และสิทธิในการพิจารณา 
 10.1 หากผู"ยื่นข"อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม!ถูกต"องครบถ"วนตามข"อ 3 หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น
ข"อเสนอไม!ถูกต"องครบถ"วน หรือไม!ผ!านการตรวจการมีผลประโยชน-ร!วมกันของผู"ยื่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-จะไม!รับพิจารณาราคาของผู"ยื่นข"อเสนอรายน้ัน เว"นแต!ผู"ยื่นข"อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ"างไม!ครบถ"วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต!างไปจากเง่ือนไขท่ี บสย. กําหนดไว"ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- ในส!วนท่ีมิใช!สาระสําคัญและความแตกต!างน้ันไม!มีผลทําให"เกิดการได"เปรียบเสียเปรียบต!อ   
ผู"ยื่นข"อเสนอรายอ่ืน หรือเปQนการผิดพลาดเล็กน"อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ!อนปรนการตัดสิทธิผู"ยื่นข"อเสนอรายน้ัน 
 10.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข"อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ครั้งน้ี บสย. จะพิจารณาตัดสินเปQน 2 รอบดังน้ี  
   (1) รอบท่ี 1 ตัดสินด"วยวิธีการให"คะแนนตามข"อเสนอด"านเทคนิค โดยพิจารณาจากคะแนนรวมเปQนสําคัญ ผู"ยื่น
ข"อเสนอท่ีได"คะแนนรวมในระดับตั้งแต! 75% ข้ึนไป จะได"รับการคัดเลือกให"เข"าร!วมในกระบวนการทํา POC ในรอบท่ี 2 ต!อไป  
   (2) รอบท่ี 2 ตัดสินด"วยวิธีการให"คะแนนโดยพิจารณาจากการทํา Proof of Concept (POC) ประกอบกับราคาท่ี
เสนอ โดยผู"ท่ีได"รับคะแนนรวมสูงสุดในรอบท่ี 2 และได"รับคะแนนรวมในส!วนของการทํา POC ในระดับตั้งแต! 80% ข้ึนไปจะได"รับ
การพิจารณาจาก บสย. ให"เปQนผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- 

10.3 เกณฑ-การพิจารณาคัดเลือก 
 10.3.1 รอบท่ี 1 บสย. จะพิจารณาจากข"อเสนอด"านเทคนิคโดยให"คะแนนตามปNจจัยดังน้ี  
 

ปrจจัยท่ีใช�พิจารณา คะแนน 
(1) แผนการดําเนินงานและความเข�าใจโครงการ 30 คะแนน 

Project Planning (10 คะแนน) 
- ความเข"าใจโครงการ แนวคิด และวิธีการดําเนินโครงการ และแนวทางการ

ถ!ายทอดองค-ความรู"ให"แก! บสย. 
- แผนการดําเนินโครงการ ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการ

ดําเนินงานและตัวอย!างผลงานท่ีส!งมอบ 

10 คะแนน 

Presentation (10 คะแนน) 
- ผู"นําเสนองานต"องเปQนผู"จัดการโครงการหรือทีมงานของโครงการ และความรู"

ความเข"าใจในโครงการของผู"นําเสนอ 
- ความครบถ"วนของเน้ือหาท่ีนําเสนอ การตอบคําถามมีความชัดเจน  

10 คะแนน 

Company Profile (10 คะแนน) 
- ประวัติและศักยภาพของบริษัท ผลการดําเนินงานจากงบการเงินย"อนหลัง 2 

ปVของบริษัท 
- จํานวนผลงาน มูลค!าของการดําเนินโครงการ ผลงานท่ีมีลักษณะเกี่ยวกับ

ระบบสินเช่ือ หรือระบบประกัน 

10 คะแนน 

(2) ความสามารถของระบบในการตอบโจทย@ความต�องการทางธุรกิจของ บสย.  40 คะแนน 

Strategy (10 คะแนน) 
แนวทางและกลยุทธ-ท่ีใช"ในการพัฒนาระบบ รวมถึงเครื่องมือต!างๆและเทคโนโลยี
ท่ีเลือกใช"พร"อมอธิบายเหตุผลและแสดงให"เห็นถึงข"อดีข"อเสียให"ทราบอย!างชัดเจน 

10 คะแนน 

System Design & Architecture (10 คะแนน) 
แนวทางการออกแบบระบบในลักษณะของ HA (High Availability)ท้ังในส!วน
ของ Web/Application Server, Database Server Firewall และจุดอื่นๆ      
ท่ีจําเปQน ในกรณีท่ีมีการนําเทคโนโลยีของ Virtual Machine มาใช"ในระบบ 
จะต"องแสดงให" เ ห็นว!าเทคโนโลยี น้ันไม! เปQนอุปสรรคต!อการทํางานและ
ประสิทธิภาพของระบบ และให"พิจารณาถึง Physical Redundancy ด"วย เช!น
กรณีท่ี Physical Server ไม!สามารถใช"งานได"จะต"องไม!ทําให"ระบบท้ังระบบต"อง
หยุดทํางานหรือหยุดให"บริการ 

10 คะแนน 
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ปrจจัยท่ีใช�พิจารณา คะแนน 
Efficiency (10 คะแนน) 
เทคนิคท่ีใช"ในการรองรับปริมาณข"อมูลหรือ Transaction ท่ีเกิดขึ้นจากผู"ใช"ท้ัง
ภายในและภายนอกองค-กรในเวลาเดียวกันในปริมาณมาก ๆเพ่ือไม!ให"เกิดปNญหา
เรื่องคอขวดหรือทําให"เกิดความล!าช"าในการประมวลผล มีความน!าเช่ือถือในการ
รับส!งข"อมูล ข"อมูลไม!สูญหายเม่ือระบบมีปNญหา และเกิดความปลอดภัยในการ
รับส!งข"อมูล 

10 คะแนน 

Fuctionality (10 คะแนน) 
ความสามารถการทํางานของโปรแกรมท่ีระบุไว"ตามข"อกําหนดด"านความต"องการ
ใช"งานในเอกสาร FunctionalRequirements ตามเอกสารแนบ 

10 คะแนน 

(3) บุคลากร   30 คะแนน 

People (30 คะแนน) 
- คุณวุฒิ ประสบการณ- และความเช่ียวชาญของบุคลากร 
- ความเหมาะสมของแผนบุคลากร และ จํานวนบุคลากร 
- บุคลากรเคยผ!านการ Implement ระบบสินเช่ือ หรือระบบประกัน 

30 คะแนน 
 

รวม 100 คะแนน 

 
บสย. จะพิจารณาจากคะแนนรวมเปQนสําคัญ ผู"ยื่นข"อเสนอท่ีได"คะแนนรวมในระดับตั้งแต! 75 คะแนน (75%) จะได"รับการคัดเลือกให"
เข"าร!วมการทํา POC ในรอบท่ี 2 ต!อไป  

10.3.2 รอบท่ี 2 บสย. จะพิจารณาจากผลสําเร็จของการทํา Proof of Concept (POC) ประกอบกับราคา
ท่ีเสนอ บสย. จะทําการทดสอบความสามารถของผู"ยื่นข"อเสนอท่ีผ!านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 โดย
วิธีการทํา POC ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
(1) บสย. จะช้ีแจงรายละเอียดและข"อกําหนดในการทํา POC แก!ผู"ยื่นข"อเสนอท่ีผ!านข"อเสนอด"าน

เทคนิค และได"รับการคัดเลือกในรอบท่ี 1 แล"วเท!าน้ัน 
(2) ผู"ยื่นข"อเสนอจะต"องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ-พร"อมติดตั้งซอฟท-แวร-ต!างๆท่ีจําเปQนในการ

ทํา POC ท้ังหมดและเปQนผู"รับผิดชอบค!าใช"จ!ายท้ังหมด โดย บสย. จะเปQนผู"จัดเตรียมสถานท่ีใน
การทํา POC ให" 

(3) ในการทํา POC บสย. จะกําหนดให"ผู"ยื่นข"อเสนอให"ดําเนินการพัฒนาระบบสาธิต (Demo) ตาม
ข"อกําหนดและรายละเอียดท่ี บสย. กําหนด และต"องนําเสนอระบบสาธิตให"คณะกรรมการฯของ บสย. 
เพ่ือพิจารณาภายใน 15 วันทําการ นับถัดจากวันช้ีแจงข"อกําหนดและรายละเอียดของการทํา POC 

(4)  รายละเอียดและข"อกําหนดของระบบสาธิตโดยสังเขปมีดังน้ี  
- พัฒนาระบบเพ่ือบริหารจัดการผลิตภัณฑ-ใหม! (New Product) ของ บสย. เช!น การสร"าง

ผลิตภัณฑ-หลักใหม!การกําหนดผลิตภัณฑ-ย!อยภายใต"ผลิตภัณฑ-หลักเพ่ือใช"รองรับธนาคาร แต!
ละแห!ง การกําหนดคุณสมบัติและสถานะของผลิตภัณฑ-และสามารถแสดงรายงานได"ตาม
มุมมองของผลิตภัณฑ- เปQนต"น 

- พัฒนาระบบอนุมัติการคํ้าประกันสินเช่ือตามผลิตภัณฑ-ท่ีกําหนด โดยเริ่มจากการรับข"อมูลใบ
คําขอคํ้าประกันสินเช่ือจากธนาคารท่ีประกอบด"วยข"อมูลของลูกค"าของธนาคารท่ีต"องการให" 
บสย. ช!วยคํ้าประกันสินเช่ือ มีการกําหนดสถานะของใบคําขอ รองรับการตรวจสอบข"อมูลใน
ใบคําขอ (Field Validation) รองรับการปOองกันการบันทึกข"อมูลใบคําขอซํ้า รองรับการ
ตรวจเกณฑ-วงเงินคํ้าประกันตามคําขอเทียบกับวงเงินท่ีกําหนดไว"ตามผลิตภัณฑ-หลัก มีระบบ
ไหลเวียนเอกสาร (Workflow) ของใบคําขอเพ่ือให"ผู"มีอํานาจทําการอนุมัติการคํ้าประกัน
สินเช่ือและออกหนังสือคํ้าประกัน และสามารถแสดงรายงานได"ตามมุมมองต!างๆ 
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- รายละเอียดหรือข"อกําหนดอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดของระบบสาธิตท่ีผู"ยื่นข"อเสนอต"องการ
แสดงให"เห็นถึงขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาระบบ 

- พัฒนาระบบWeb Application ตามโครงสร"างแบบ 3-tierArchitecture ดังรูปต!อไปน้ี 
 

  
 
บสย. จะพิจารณาให"คะแนนจากการนําเสนอระบบสาธิตประกอบกับราคาท่ีเสนอ โดยมีเกณฑ-การให"คะแนนตามสัดส!วนดังน้ี 

(1) ราคาท่ีนําเสนอ 5 % 
(2) การทํา POC 95 % 

โดยเกณฑ-การให"คะแนนสําหรับการทํา POC มีรายละเอียดดังน้ี 
เกณฑ@การให�คะแนนสําหรับการทํา POC คะแนน 

1. การออกแบบโครงสร"างของระบบสาธิต โครงสร"างข"อมูล และข้ันตอนการทํางานของระบบ
สาธิต โดยอย!างน"อยต"องครอบคลุมตามข"อกําหนดของการทํา POC 

10 

2. ระบบสาธิตแสดงให"เห็นว!าผู"ยื่นข"อเสนอมีความรู"ความเข"าใจในธุรกรรมของ บสย. ในระดับท่ีดี 10 
3. การใช"งานหน"าจอและเมนูต!างๆของระบบสาธิตมีความเหมาะสมใช"งานง!าย และมีความคิด
สร"างสรรค- 

10 

4. ระบบสาธิตประมวลผลและแสดงผลได"อย!างถูกต"องครบถ"วนตามท่ีกําหนดและมีการตรวจสอบ
ความถูกต"องของข"อมูลในลักษณะต!างๆ 

10 

5. ระบบสาธิตแสดงให"เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของบริษัทในด"านการพัฒนาระบบ 10 
6. ข"อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืนๆ และค!าบริการในการบํารุงรักษา (ด"าน Man day ) 10 

รวม 60 
 
ผู"ยื่นข"อเสนอท่ีได"รับคะแนนรวมสูงสุดในรอบท่ี 2 และได"คะแนนรวมในส!วนของการทํา POC ในระดับ 48 คะแนน (80%) ข้ึนไปจะ
ได"รับการพิจารณาจาก บสย. ให"เปQนผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) หรือคู!สัญญาของโครงการน้ีโดยผลการ
พิจารณาของ บสย. ถือเปQนท่ีสุด ผู"ยื่นข"อเสนอรายใดจะเรียกร"องค!าใช"จ!ายหรือค!าเสียหายใด ๆมิได" 

10.4 บสย. สงวนสิทธิไม!พิจารณาข"อเสนอของผู"ยื่นข"อเสนอโดยไม!มีการผ!อนผัน ในกรณีดังต!อไปน้ี 
10.4.1 ไม!ปรากฏช่ือผู"ยื่นข"อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู"รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ทางระบบ

การจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ ของ บสย. 
10.4.2 ไม!กรอกข"อมูลผู"ยื่นข"อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ 
10.4.3 เสนอรายละเอียดแตกต!างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ท่ีเปQน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําให"เกิดความได"เปรียบเสียเปรียบแก!ผู"ยื่นข"อเสนอรายอ่ืน 
10.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส-หรือ บสย. มีสิทธิให"ผู"ยื่นข"อเสนอช้ีแจงข"อเท็จจริงเพ่ิมเติมได" บสย. มีสิทธิท่ีจะไม!รับข"อเสนอ ไม!รับราคา หรือไม!
ทําสัญญา หากข"อเท็จจริงดังกล!าวไม!มีความเหมาะสมหรือไม!ถูกต"อง 
 

Database Server

DB

Application ServerWeb Server (Portal)
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10.6 บสย. ทรงไว"ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม!รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได"และอาจ
พิจารณาเลือกจ"าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-โดยไม!
พิจารณาจัดจ"างเลยก็ได" สุดแต!จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน-ของ บสย. เปQนสําคัญ และให"ถือว!าการตัดสินของ บสย. เปQนเด็ดขาด    
ผู"ยื่นข"อเสนอจะเรียกร"องค!าเสียหายใดๆมิได" รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-และลงโทษผู"ยื่น
ข"อเสนอเปQนผู"ท้ิงงานไม!ว!าจะเปQนผู"ยื่นข"อเสนอท่ีได"รับการคัดเลือกหรือไม!ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได"ว!าการยื่นเสนอราคากระทําการ
โดยไม!สุจริต เช!น การเสนอเอกสารอันเปQนเท็จ หรือใช"ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปQนต"น 

  ในกรณีท่ีผู"ยื่นข"อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได"ว!าไม!อาจดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ได" คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-หรือ บสย. จะให"ผู"ยื่นข"อเสนอน้ันช้ีแจง
และแสดงหลักฐานท่ีทําให"เช่ือได"ว!า ผู"ยื่นข"อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ให"เสร็จสมบูรณ- หากคํา
ช้ีแจงไม!เปQนท่ีรับฟNงได" 
   บสย. มีสิทธิท่ีจะไม!รับข"อเสนอหรือไม!รับราคาของผู"ยื่นข"อเสนอรายน้ันท้ังน้ี ผู"ยื่นข"อเสนอดังกล!าวไม!มีสิทธิ
เรียกร"องค!าใช"จ!ายหรือค!าเสียหายใดๆ จาก บสย.  

10.7 ก!อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- หากปรากฏว!ามีการกระทําท่ี
เข"าลักษณะผู"ยื่นข"อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได"รับการคัดเลือกมีผลประโยชน-ร!วมกัน หรือมีส!วนได"เสียกับผู"ยื่นข"อเสนอ 
รายอ่ืน หรือขัดขวางการแข!งขันอย!างเปQนธรรม หรือสมยอมกันกับผู"ยื่นข"อเสนอรายอ่ืน หรือเจ"าหน"าท่ีในการเสนอราคา หรือส!อว!า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  ในกรณีน้ีหากผู"จัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นว!าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได"ดําเนินการไป
แล"วจะเปQนประโยชน-แก!ทาง บสย. อย!างยิ่ง ผู"จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล!าวได" 
 
11. เง่ือนไขการรักษาความลับ 

11.1 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) จะต"องเก็บรักษาข"อมูลความลับตามข"อกําหนดและเง่ือนไข
ของ บสย. โดยไม!มีสิทธิเปlดเผยข"อมูลความลับแก!บุคคลอ่ืนใด เว"นแต!จะได"รับอนุญาตเปQนลายลักษณ-อักษรจาก บสย. และจะต"องใช"
ข"อมูลความลับเฉพาะเพ่ือการดําเนินการตามข"อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย. เท!าน้ัน 

11.2 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) จะต"องดูแลรักษาและปOองกันข"อมูลความลับ โดยใช"ความ
ระมัดระวังในการเข"าถึงข"อมูลท่ีจัดช้ันความลับ โดย บสย. จะอนุญาตให"เข"าถึงข"อมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของข"อมูล
ความลับเพ่ือไม!ให"นําข"อมูลความลับน้ันไปเปlดเผยโดยมิได"รับอนุญาต หรือทําสําเนาข"อมูลความลับเพ่ือนําไปเผยแพร! 

11.3 บสย. จะให"ข"อมูลท่ีเก่ียวข"องกับการดําเนินงานแก!ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) เมื่อ       
ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding)ได"ลงนามในเอกสารสัญญาปกปlดความลับ NDA (Non-Disclosure Agreement) 

11.4 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) จะต"องแจ"งให" บสย. ทราบทันที หากทราบว!าข"อมูล
ความลับถูกเปlดเผยหรือตกอยู!ในความครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไม!ได"รับอนุญาตหรือไม!มีสิทธิ 

11.5 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) อาจเปlดเผยข"อมูลความลับให"แก!บุคคลอ่ืนได"เฉพาะกรณี
ดังต!อไปน้ี 

11.5.1 เปlดเผยแก!ผู"บริหาร กรรมการบริษัท ลูกจ"าง เจ"าหน"าท่ี พนักงาน ตัวแทนช!วงหรือท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ
ของผู"รับข"อมูล เฉพาะผู"ซึ่งมีหน"าท่ีเก่ียวข"องกับการดําเนินการตามข"อตกลงท่ีทํากับ บสย. เท!าน้ัน 

11.5.2 เปlดเผยเพ่ือปฏิบัติตามบัญญัติแห!งกฎหมาย คําสั่งศาล หรือหน!วยงานราชการท่ีเก่ียวข"อง ท้ังน้ี ในกรณี
ดังกล!าวผู"ชนะการยื่นข"อเสนอมีหน"าท่ีต"องแจ"งให" บสย. ทราบเปQนหนังสือทันทีท่ีผู"ชนะการยื่นข"อเสนอ
ได"รับหมายศาลหรือคําสั่งดังกล!าว 

 

12 การทําสัญญาและการวางหลักประกัน 
12.1 บสย. ทรงไว"ซึ่งสิทธิท่ีจะยกเลิกการเสนอราคา ในกรณีท่ีผู"ยื่นข"อเสนอท่ีได"รับการคัดเลือกให"เปQนผู"มีสิทธิเสนอ 

ราคาน"อยกว!า 2 ราย หรือไม!ก็ได" 
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12.2 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ต"องทําสัญญาจ"างกับ บสย. ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ี 
บสย. ได"แจ"งให"ทราบเปQนลายลักษณ-อักษร และหากไม!ไปทําสัญญา หรือข"อตกลงกับ บสย. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล!าว บสย. 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว!าผู"ท่ีไม!ไปทําสัญญากับ บสย. เปQนผู"ท้ิงงาน 

12.3 การวางหลักประกัน ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ต"องวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลค!า 
ร"อยละ 5 ของราคาท่ี บสย. ตกลงว!าจ"างตลอดอายุสัญญา ณ วันท่ีทําสัญญา โดยหลักประกันสัญญาให"ใช"ได"อย!างหน่ึงอย!างใด ตามท่ี บสย. 
กําหนด ดังน้ี 
  12.3.1 เงินสด 
  12.3.2 เช็คหรือดราฟท-ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ!ายให"แก! บสย. ซ่ึงเปQนเช็คหรือดราฟท-ลงวันท่ีท่ีใช"เช็คหรือดราฟท-น้ัน
ชําระต!อเจ"าหน"าท่ีในวันทําสัญญา หรือก!อนวันน้ันไม!เกิน 3 วันทําการ 
  12.3.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย!างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
หรือจะเปQนหนังสือคํ้าประกันอิเลก็ทรอนิกส-ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
     12.3.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย-ท่ีได"รับอนุญาตให"ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย-และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห!งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห!ง
ประเทศไทยแจ"งเวียนให"ทราบ โดยอนุโลมให"ใช"ตามตัวอย!างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

ท้ังน้ี บสย. จะคืนหลักประกันสัญญาให"โดยไม!มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู"ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) พ"นจากข"อผูกพันตามสัญญาจ"างแล"ว 

12.4 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และข"อเสนอของผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding)  
ถือเปQนภาระผูกพันและเปQนส!วนหน่ึงของสัญญาจ"าง 

12.5 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ต"องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม!ให"มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือทรัพย-สินทางปNญญาของบุคคลใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-ต"องรับผิดชอบชดใช"
ค!าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

12.6 บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังทุกกรณี หากพบว!าไม!เปQนไปตามสัญญา บสย. สามารถพิจารณา 
ยกเลิกสัญญาโดยท่ีคู!สัญญาจะเรียกร"องค!าเสียหายมิได" 

 
13. ลิขสิทธิ์ของงาน 
  งานท่ีได"ดําเนินการตามสัญญาภายใต"โครงการน้ี ให"ถือเปQนลิขสิทธ์ิของ บสย. ตามกฎหมาย ห"ามมิให"ผู"ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) เผยแพร! ทําซํ้า หรือส!งมอบให"แก!บุคคลใด ไม!ว!าบางส!วนหรือท้ังหมดของงาน เว"นแต!จะ
ได"รับความยินยอมเปQนลายลักษณ-อักษรจาก บสย. เท!าน้ัน 
 
14. การบอกเลิกสัญญา 
 14.1 ในกรณีท่ีผลงานของผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ในข้ันตอนใดไม!ผ!านการตรวจรับจาก 
บสย. และต"องปรับปรุงแก"ไขให"เปQนไปตามท่ีกําหนดไว"ในขอบเขตการดําเนินงานน้ีหรือตามท่ีได"ตกลงกัน ถ"าการแก"ไขดังกล!าวยังไม!
ผ!านการตรวจรับอีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ"างมิให"ดําเนินการต!อไปโดยท่ี บสย. ไม!ต"องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 14.2 บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ"างในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแล"วเห็นว!า การดําเนินงานของผู"ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ไม!ได"เปQนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไม!สามารถทํางานให"แล"วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญาได" 
 14.3 ในกรณีท่ี บสย. ใช"สิทธิบอกเลิกสัญญาไม!ว!ากรณีใดๆ บสย. มีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร"องจากธนาคาร      
ผู"ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาเปQนจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต!บางส!วนก็ได"แล"วแต! บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรียก
ค!าเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ไม!ปฏิบัติตามสัญญา และถ"า บสย. ต"องจ"างผู"อ่ืน
ดําเนินงานโครงการน้ีแทน ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) จะต"องชดใช"ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว"ใน
สัญญาด"วย 
 
 



9 ตุลาคม 2561 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย!อม หน"าท่ี 23/23 

 
15. อัตราค\าปรับ  
 15.1 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ต"องชําระค!าปรับให"แก! บสย. เปQนรายวันสําหรับงานท่ียัง
ไม!ได"ส!งมอบตามสัญญาในอัตราร"อยละ 0.1 ของราคางานจ"างนับถัดจากวันครบกําหนดส!งมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผู"ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ส!งมอบงานถูกต"องครบถ"วนโดย บสย. จะต"องแจ"งสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเอาค!าปรับจาก          
ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) เปQนลายลักษณ-อักษรในเวลารับชําระหน้ีน้ันด"วย  

15.2 การของดหรือลดค!าปรับ ให"ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) แสดงเจตนาเปQนหนังสือพร"อม
เหตุผล โดยให"อยู!ในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดค!าปรับ หากพิสูจน-ได"ว!าเปQนเพราะความผิดของ บสย. การ
อนุมัติให"งดหรือลดค!าปรับน้ันจะถือว!าผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (e-bidding) ได"ยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกร"องค!าเสียหาย
ใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุน้ันได"อีก 
 
16. วงเงินในการจัดจ�าง 

วงเงินงบประมาณ 128,400,000.00 บาท (หน่ึงร"อยยี่สิบแปดล"านสี่แสนบาทถ"วน) รวมภาษีมูลค!าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค!าใช"จ!ายท้ังปวงไว"แล"ว 
 
17. หน\วยงานท่ีรับผิดชอบ 

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย!อม (บสย.) เลขท่ี 2922/243อาคารชาญอิสสระทาวเวอร- 2 ช้ัน 16-18 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปl เขตห"วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท- 0-2890-9988 โทรสาร 0-2890-9900 
หากผู"สนใจมีข"อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของงาน (TOR) สามารถส!งทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th ได"ในวันและ
เวลาทําการของ บสย. 
 
 
 

 
........................................................... 

(นายจตุฤทธ์ิ จันทรกานต-) 
ประธานกรรมการ 

 

 
.............................................................. 

(นายสมเกียรติ รุ!งเรืองลดา) 
กรรมการ 

 
.......................................................... 

(นางวลัยลักษณ- จิตรประวัติ) 
กรรมการ 

 
........................................................... 

(นางสาวสุภาพร ชูพันธ-) 
กรรมการ 

 
.......................................................... 

(นางสาวศิยาพร พันธ-ฟNก) 
กรรมการและเลขานุการ 
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1. โครงสร้างระบบค ้าประกันสนิเชื่อ  

 

แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของระบบงาน CGS 

 
สิ่งที่ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการพัฒนาระบบได้แก่  

1. Origination คือ กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการอนุมัติค้าขอค ้าประกันสินเชื่อ 
2. Profile and Transactions Management คือ กระบวนการบริหารจัดการหนังสือค ้าประกัน (Letter of Guarantee) 

และการจ่ายค่าประกันชดเชย 
3. Delinquency Management คอื ระบบสนับสนุนงานติดตามหนี และงานคด ี
4. Approval Management (Workflow) คือ กระบวนการเพื่อรองรบัการเดินเอกสารและการอนุมตัิเอกสารในขั นตอน

ต่างๆผ่านระบบ 
5. External Web Portals& Web Services คือหน้าเว็บของ บสย. เพื่อรองรับการส่งข้อมลูจาก ธนาคาร/สถาบันการเงิน/

คู่ค้าของ บสย./สาขาของ บสย. รวมถึงการพัฒนาในลักษณะของ Web Service เพื่อรองรับการเช่ือมโยงจากระบบของ 
ธนาคาร/สถาบันการเงิน/คู่ค้าของ บสย. 

6. CRM Interface คือ การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบ CGS และ ระบบ CRM ของ บสย. โดยในฝั่งของระบบ CRM บสย. 
จะเป็นผู้จัดเตรียม Web Service Interface ไว้รองรับการเชื่อมโยงกับระบบงาน CGS  

7. E-document Interface คือ การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบ CGS และ ระบบ e-Document ของ บสย. โดยในฝั่ง
ของระบบ E-Document บสย. จะเป็นผู้จัดเตรียม Web Service Interface ไว้รองรับการเชื่อมโยงกับระบบงาน CGS  

8. Oracle ERP (Accounting) Interface คือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ CGS และ ระบบบัญชี (Accounting) ของ 
Oracle ERP ที่ บสย. ใช้งานอยู่ โดยในฝั่งของระบบ Oracle ERPบสย. จะเป็นผู้จัดเตรียม Web Service Interface ไว้
รองรับการเชื่อมโยงกับระบบงาน CGS  
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9. Internal Web Portals คือหน้าเว็บของ บสย. เพื่อรองรับการท้างานของผู้ใช้งานภายใน บสย. 
10. Report Portal คือหน้าเว็บส้าหรับการออกรายงานต่างๆที่ใช้ข้อมูลจาก Report Server เช่น รายงานประจ้าเดือน 

รายงานประจ้าปี หรือรายงานท่ีต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังปริมาณมากๆและมีผลต่อการท้างานของระบบ 
11. External Data Provider Web Service Interface คือการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกโดยผ่าน Web 

Service ได้แก ่
11.1. LED คือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ CGS และข้อมลูของกรมบงัคับคดี 
11.2. DBD คือการเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งระบบ CGS และข้อมลูของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
11.3. DOPA คือการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างระบบ CGS และข้อมลูของกรมการปกครอง 
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2. สถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์ และ ระบบเครือข่าย 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องออกแบบสถาปัตยกรรมของฮารด์แวร์และระบบเครือข่ายที่ใช้ส้าหรับรองรับระบบงาน CGS โดย
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยฮารดแ์วร์และอุปกรณด์ังต่อไปนี  
 
2.1 Production Environment 
 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวรแ์ละระบบเครือข่ายของระบบงาน CGS (Production Environment.) 

 

 

หมายเลข ค้าอธิบายฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์ 

1 External Web Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ท้าหน้าที่เป็น Web Portal ส้าหรับเช่ือมต่อกับหน้าจอ
ของผู้ใช้งานภายนอกหรืออินเตอร์เน็ตโดยผ่านโปรแกรม Web Browser เพื่อน้าเสนอหน้าจอและเมนูการใช้
งานต่าง ๆของระบบงาน CGSให้กับผู้ใช้งานในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงานท่ีประจ้าอยู่ท่ีสาขา
ของ บสย. หรือลูกค้าของ บสย. เป็นต้นโดยจะท้างานคู่กับ External Web Server อีกชุดหนึ่ง เพื่อให้เกิด 
Redundancy และ Load Sharing   

2 External Web Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนท่ีท้าหน้าที่เป็น Web Portal ส้าหรับเช่ือมต่อกับหน้าจอ
ของผู้ใช้งานภายนอกหรืออินเตอร์เน็ตโดยผ่านโปรแกรม Web Browser เพื่อน้าเสนอหน้าจอและเมนูการใช้
งานต่าง ๆของระบบงาน CGSให้กับผู้ใช้งานในกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน พนักงานท่ีประจ้าอยู่ท่ีสาขา
ของ บสย. หรือลูกค้าของ บสย. เป็นต้นโดยจะท้างานคู่กับ External Web Server อีกชุดหนึ่ง เพื่อให้เกิด 
Redundancy และ Load Sharing   

3 External Application Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ท้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาจาก 
External Web Server และท้าหน้าที่ในการติดต่อกับฐานข้อมูลของระบบงาน CGSโดยท้างานคู่กับ 
External Application  Server อีกชุดหน่ึงเพื่อให้เกิด Redundancy และ Load Sharing   

4 External Application Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ท้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาจาก 
External Web Server และท้าหน้าที่ในการติดต่อกับฐานข้อมูลของระบบงาน CGSโดยท้างานคู่กับ 
External Application  Server อีกชุดหน่ึงเพื่อให้เกิด Redundancy และ Load Sharing   
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หมายเลข ค้าอธิบายฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์ 

5 SGL Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ติดตั งระบบจัดการฐานข้อมูลและจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นส้าเนา 
(Replica) ของฐานข้อมูลหลักในระบบงาน CGS ท้าหน้าที่สนับสนุนการ Query ข้อมูลเพื่อตรวจสอบวงเงิน
ค ้าประกันตามหลักเกณฑ์ของ Single Guarantee Limit (SGL)  เพื่อแบ่งเบาภาระการท้างาน (Offload) 
ของฐานข้อมูลหลัก 

6 DB Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ติดตั งระบบจัดการฐานข้อมลูที่ท้าหน้าท่ีจัดเก็บฐานข้อมูลหลักของ
ระบบงาน CGS โดยท้างานร่วมกบั DB Server อีกชุดหนึ่งเพื่อให้เกิดคุณสมบัติ HA (High Availability)  

7 DB Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ติดตั งระบบจัดการฐานข้อมลูที่ท้าหน้าท่ีจัดเก็บฐานข้อมูลหลักของ
ระบบงาน CGS โดยท้างานร่วมกบั DB Server อีกชุดหนึ่งเพื่อให้เกิดคุณสมบัติ HA (High Availability) 

8 Report Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ตดิตั งระบบจัดการฐานข้อมูลและจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นส้าเนา 
(Replica) ของฐานข้อมูลหลักในระบบงาน CGS ท้าหน้าทีส่นับสนุนการ Query ข้อมูลเพื่อออกรายงานต่าง 
ๆ จากระบบงาน CGS เพื่อแบ่งเบาภาระการท้างาน(Offload) ของฐานข้อมูลหลักของระบบ CGS 

9 Internal Application Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ท้าหนา้ที่ประมวลผลข้อมูลทีไ่ด้รบัมาจาก 
Internal Web Server และท้าหน้าท่ีในการติดต่อกับฐานข้อมลูของระบบงาน CGSโดยท้างานคู่กับ 
Internal Application  Server อีกชุดหนึ่งเพื่อให้เกิด Redundancy และ Load Sharing   

10 Internal Application Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ท้าหนา้ที่ประมวลผลข้อมูลทีไ่ด้รบัมาจาก 
Internal Web Server และท้าหน้าท่ีในการติดต่อกับฐานข้อมลูของระบบงาน CGSโดยท้างานคู่กับ 
Internal Application  Server อีกชุดหนึ่งเพื่อให้เกิด Redundancy และ Load Sharing   

11 Internal Webserver เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ท้าหน้าที่ เป็น Web Portal และ Report Portal 
ส้าหรับเชื่อมต่อกับหน้าจอของผู้ใช้งานภายในองค์กรโดยผา่นโปรแกรม Web Browser เพื่อน้าเสนอหน้าจอ
และเมนูการใช้งานต่าง ๆของระบบงาน CGSให้กับผู้ใช้งานที่เป็นพนักงานภายใน บสย.โดยท้างานคู่กับ 
Internal Web Server อีกชุดหนึ่ง เพื่อให้เกิด Redundancy และ Load Sharing   

12 Internal Webserver เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ท้าหน้าที่ เป็น Web Portal และ Report Portal 
ส้าหรับเชื่อมต่อกับหน้าจอของผู้ใช้งานภายในองค์กรโดยผา่นโปรแกรม Web Browser เพื่อน้าเสนอหน้าจอ
และเมนูการใช้งานต่าง ๆของระบบงาน CGSให้กับผู้ใช้งานที่เป็นพนักงานภายใน บสย. โดยท้างานคู่กับ 
Internal Web Server อีกชุดหนึ่ง เพื่อให้เกิด Redundancy และ Load Sharing   

13 Load Balancer Appliance  เป็นอุปกรณ์  Application DeliveryController ประเภท Hardware 
Appliance ที่ออกแบบมาส้าหรับท้าหน้าท่ีเป็น Server Load Balancing  โดยเฉพาะและสามารถท้างานที่
ระดับ Layer 4 และ Layer 7  ใช้ส้าหรับกระจายโหลดของกระแสข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางอินเตอร์เน็ตจาก
ผู้ใช้งานภายนอกให้กับ External Web Server แต่ละเครื่อง อุปกรณ์ต้องมี Throughput ที่เหมาะสมโดย
ต้องสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดเป็นคอขวดในระบบ และให้
ออกแบบวิธีการ bypass อุปกรณ์ไปที่ External Web Server ในกรณีที่อุปกรณ์หยุดท้างานหรือใช้งาน
ไม่ได้ 
 

14 Network Switch (DMZ) คืออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้เชื่อมโยงเครื่องเซิร์ฟเวอรต์่าง ๆที่อยู่ในเครือข่าย
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ของ DMZ เข้าด้วยกันด้วยกันเป็นระบบ LAN มีจ้านวนพอร์ต RJ-45 ไม่น้อยกว่า 16 พอร์ต แต่ละช่อง
สามารถรองรับความเร็ว 1/10 Gbps. และรองรับการท้างานในระดับ Layer 3 และสนับสนุนการท้า VLAN 
ส่งมอบอย่างน้อย 2 ชุดเพื่อให้เกิด Redundancy 

15 Network Switch (Internal) คืออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้เชื่อมโยงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆที่อยู่ในเครือข่าย
ของ DMZ เข้าด้วยกันด้วยกันเป็นระบบ LAN มีจ้านวนพอร์ต RJ-45 ไม่น้อยกว่า 32 พอร์ต แต่ละช่อง
สามารถรองรับความเร็ว 1/10 Gbps. และรองรับการท้างานในระดับ Layer 3 และสนับสนุนการท้า VLAN 
ส่งมอบอย่างน้อย 2 ชุดเพื่อให้เกิด Redundancy 

16 SAN Switch คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ SAN Storage ผ่านเทคโนโลยี 
Fibre Channel (FC) ที่ความเร็วไม่ต่้ากว่า 16 Gbps. มีจ้านวนพอรต์ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต ส่งมอบอย่าง
น้อย 2 ชุดเพื่อให้เกิด Redundancy 

17 SAN Storage คืออุปกรณ์ส้าหรับเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์สามารถเข้าถึงโดยผ่านระบบเครือข่ายความเร็ว
สูงแบบ Fiber Channel ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 16 Gbps. จ้านวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต มีเนื อท่ีส้าหรับ
จัดเก็บข้อมูลแบบ All Flash ไม่น้อยกว่า 25 TB(Usable) มี Storage Controller จ้านวน 2 ชุด แต่ละชุด
มี Ethernet port  จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต โดยแต่ละพอร์ตมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ 1/10 
Gbps. และต้องมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่ต่้ากว่า 120,000  IOPs (4KRandom Write Workload) 
และต้องสามารถท้า Snapshot ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 Snapshot/ระบบ 

18 Backup Server เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ใช้ในการส้ารองข้อมูลของระบบ Production Environment 
โดยสามารถด้าเนินการส้ารองขึ นม้วนเทปโดยผ่าน Tape Library ที่ส่งมอบได้ และสามารถส้ารองข้อมูลไป
ไว้ท่ี Disk based Backup Applianceที่ส่งมอบได้  

19  Disk based Backup Appliance คืออุปกรณ์ที่มี Disk ในตัวเพื่อใช้ส้าหรับการส้ารองและกู้คืนข้อมูลที่มี
ความสะดวกและรวดเร็วกว่ากว่าใช้เทป มีความสามารถในการท้า Data Compression และ De-
duplication ที่มี เนื อที่ ไม่น้อยกว่า 13 TB (Usable) เพื่อใช้ส้าหรับจัดเก็บ Backup Data และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกู้คืนข้อมูล (Restore Data) หรือใช้เป็นอุปกรณ์การส้ารองข้อมูลช่ัวคราวก่อนที่จะน้า
ขึ นม้วนเทป 

20 Tape Library คืออุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับการส้ารองข้อมูลขึ นม้วนเทป โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบ Tape 
Library จ้านวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี  
ก. มีหัวอ่านชนิด LTO-8 จ้านวนอย่างน้อย 2 หัว 
ข. มี Interface ชนิด FC ที่เช่ือมต่อกับ SAN Switch ได้ 
ค. สามารถติดตั งในตู้ Rack ที่ส่งมอบได้ 
ง. ส่งมอบม้วนเทปชนิด LTO-8 อย่างน้อย 30 ม้วน  
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ค้าอธิบายแผนภาพ ProductionEnvironment เพ่ิมเติม 
(1) เครื่องแม่ข่ายที่แสดงในแผนภาพ Production Environment ตั งแต่หมายเลข 1 ถึง 12 นั นเป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือน 

(Virtual Machine) หรือ VM  โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องด้าเนินการออกแบบและติดตั งระบบให้สามารถท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Performance)  และเกิดความปลอดภัยของระบบ (Security)  นอกจากนี ผู้ยื่นข้อเสนอยังสามารถใช้
คุณสมบัติของ Virtual MachineHigh Availability (HA) มาช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบหรือเพิ่มความทนทานต่อ
การเกิด Hardware Failure ที่เครื่องแม่ข่ายจริง (Physical Server)  เช่น ในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายจริงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ก็สามารถเคลื่อนย้าย VM ที่เครื่องแม่ข่ายจริงนั นไปท้างานที่อีกเครื่องหนึ่งที่เตรียมไว้ได้ในเวลาที่
ก้าหนด  

(2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบเครื่องแม่ข่ายจริง (Physical Server) เพื่อรองรับ VM หมายเลข 1 ถึง 12  ตามแผนภาพ 
Production Environmentโดยเครื่องแม่ข่ายจริงแตล่ะเครื่องต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี  

ก. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุน่ Intel Xeon Scalable หรือดีกว่าท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่
น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จ้านวนอย่างน้อย 2 หน่วยและแต่ละหน่วยต้องประกอบด้วยแกนประมวลผล
อย่างน้อย 10 แกน โดยสามารถประมวลผลแบบ 64 bits ได้เป็นอยา่งน้อย 

ข. มีหน่วยความจา้หลัก (RAM) ชนิด DDR4-2666 หรือดีกว่าจ้านวนไมน่้อยกว่า 512 GB โดยสามารถรองรับการ
เพิ่มขยายหน่วยความจ้าได้ถึง 3.0 TB หรือดีกว่า 

ค. มีการ์ดFibre Channel จ้านวนไมน่้อยกว่า 2 หน่วยเพื่อรองรับการเช่ือมต่อกับSAN Switch ได ้
ง. มีการ์ด NICแบบ Ethernet (Dual Port) ที่รองรับความเร็ว 1/10 Gbpsจ้านวนอย่างน้อย 2 หน่วย 
จ. มีอุปกรณเ์ก็บข้อมูลแบบ SSD จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ที่มีขนาดเนื อที่เหมาะสม 
ฉ. มีขนาดไม่เกิน 2 U และสามารถตดิตั งในตู้ Rack ที่ส่งมอบได ้
ช. ส่งมอบซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการท้า Virtualization  และซอฟท์แวร์อื่นๆที่จ้าเป็นพร้อม

สิทธิการใช้งาน (Licensing) ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานและบริการบ้ารุงรักษาซอฟท์แวร์จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ตามข้อก้าหนดในขอบเขตงานข้อ 9.2.1(ยกเว้นซอฟต์แวร์บางรายการที่ไม่มีบริการบ้ารุงรักษา
ซอฟท์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์) และในกรณีที่จ้าเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการหรือซอฟท์แวร์ที่เป็น Open 
Source  จะต้องเลือกใช้ Open Source ที่มีความน่าเช่ือถือสูงและมีบริการหลังการขายในลักษณะของ 
Subscription เช่น RedHat Enterprise Linux โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องท้าการส่งมอบบริการหลังการขาย 
(Subscription) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับตั งแต่วันที่ บสย. ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย 
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(3) ในการส่งมอบเครื่องแม่ข่ายจริง(Physical Server) เพื่อรองรับ VM  ตามแผนภาพ Production Environment  ผู้ยื่น
ข้อเสนอสามารถออกแบบและส่งมอบจ้านวนเครื่องแม่ข่ายจริงโดยใช้แนวทางการออกแบบขั นพื นฐาน (Minimum 
Requirement) ดังตารางด้านล่าง โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เป็นการลดทอน
จ้านวนเครื่องแม่ข่ายจริงในตาราง 

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเพิ่มเติม เครื่องแม่ข่ายจริง (Physical Server) หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ อีกเข้าไปในแผนภาพ 
Production Environment หรืออาจเป็นการเพิ่มขยายอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้หากพบว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย การรองรับปริมาณข้อมูลในอนาคต หรือ เป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆ แก่ บสย. ได้ตามความต้องการ 

(5) ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบในระบบของ Production Environment หรือสภาพแวดล้อมจริงจะต้องรองรับปริมาณ
ผู้ใช้งานภายในองค์กรจ้านวนไม่น้อยกว่า 1,000 User (Concurrent) และจ้านวนผู้ใช้งานจากภายนอกโดยผ่าน Web 
Portal รวมทุกประเภทจ้านวนไม่น้อยกว่า 10,000 User (2,000 Concurrent)  และสามารถรองรับค้าขอค ้าประกัน
สินเช่ือจ้านวนไม่น้อยกว่า 500,000 รายการต่อปี 

(6) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน้าเสนอ Backup Solution  เพื่อการส้ารองข้อมูลของระบบงานที่เหมาะสม และต้องส่งมอบเครื่องแม่
ข่ายจริง (Physical Server) ที่ท้าหน้าที่เป็นBackup Server พร้อมด้วยBackup Software และ Backup License  ให้
เพียงพอและสอดคล้องกับ Solution ที่น้าเสนอ โดยที่ Backup Software ที่เสนอจะต้องสามารถ Integrate กับ SAN 
Storage ในการท้า Snapshot ได้ และ Backup Severทีจ่ะส่งมอบต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี  

ก. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Intel Xeon Scalable หรือดีกว่าที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่
น้อยกว่า 2.1 GHz หรือดีกว่า จ้านวนอย่างน้อย 2 หน่วยและแต่ละหน่วยต้องประกอบด้วยแกนประมวลผล
อย่างน้อย 8 แกน โดยสามารถประมวลผลแบบ 64 bits ได้เป็นอย่างน้อย 

ข. มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4-2666 หรือดีกว่าจ้านวนไม่น้อยกว่า 64 GB โดยสามารถรองรับการ
เพิ่มขยายหน่วยความจ้าได้ถึง 3.0 TB หรือดีกว่า 

ค. มีการ์ดFibre Channel จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับSAN Switch ได้ 
ง. มีการ์ด NIC แบบ Ethernet ที่รองรับความเร็ว 1Gbpsจ้านวนอย่างน้อย 4พอร์ต และมีพอร์ตรองรับความเร็ว 

10Gbpsจ้านวนอย่างน้อย 2พอร์ต 
จ. มีHard Diskชนิด SAS จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย แต่ละหน่วยมีความจุไม่ต่้ากว่า 300 GB 
ฉ. สามารถติดตั งในตู้ Rack ที่ส่งมอบได้ 
ช. ส่งมอบพร้อมLicense ของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 

 

2.2 Test Environment   

 
แผนภาพที่ 3 แสดงสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายของระบบงาน CGS (Test Environment.) 

 

 

 

Internal Network (Test Environment)

DB Server
(Test Env.) 

21 22 23

DMZ

(1) SGL Server
(2) Report Server
(Test Env.)

(1) External Web Server
(2) External Application Server

(Test Env.)

(1) Internal  Web Server
(2) Internal Application Server
(Test Env.)
(3) Report Portal (Test Env.)

24
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หมายเลข ค้าอธิบายฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์ 

21 External WebServer + External Web Application Server (Test Environment) เป็นเครื่องแม่ข่าย
ส้าหรับการทดสอบที่ท้าหน้าท่ีเป็น Web Portal ทีเ่ชื่อมต่อกับหน้าจอของผู้ใช้งานภายนอกหรืออินเตอร์เน็ต
โดยผ่านโปรแกรม Web Browser เพื่อน้าเสนอหน้าจอและเมนูการใช้งานต่าง ๆของระบบงาน CGS และท้า
หน้าท่ีประมวลผลข้อมูลและท้าการติดต่อกับฐานข้อมูลของระบบงาน CGS ในสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบ  

22 SGL Server + Report Server (Test Environment)  เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั งระบบจดัการฐานข้อมูลที่
เป็นส้าเนา (Replica) ของ DB Server (Test Environment) เพื่อท้าหน้าทีส่นับสนุนการตรวจสอบ SGL และ
การออกรายงานจากระบบ ในสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบ 

23 DB Server (Test Environment)  เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ท้าหน้าท่ีเปน็ระบบบรหิารจดัการฐานข้อมลู (DBMS) 
หลักของระบบงาน CGS ในสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบ 

24 Internal Webserver + Internal Application Server + Report Portal (Test Environment) เปน็เครื่อง
แม่ข่ายเสมือนท่ีท้าหน้าทีเ่ป็น Web Portal และ Report Portalทีเ่ชื่อมต่อกับหน้าจอของผู้ใช้งานภายใน
องค์กรโดยผ่านโปรแกรม Web Browser เพื่อน้าเสนอหนา้จอและเมนูการใช้งานต่าง ๆ รวมทั งการ
ประมวลผลข้อมูลทีไ่ดร้ับมาจากผู้ใช้งานภายในองค์กร และท้าหน้าทีใ่นการติดต่อกับฐานข้อมลูของระบบงาน 
CGSในสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบ  

 

ค้าอธิบายแผนภาพ Test Environment เพ่ิมเติม 
(1) เคร่ืองแม่ข่ายที่แสดงในแผนภาพ Test Environment ตั งแต่หมายเลข 21 ถึง 24 นั นเป็นเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน (Virtual 

Machine) หรือ VM  โดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องท้าการออกแบบ ติดตั ง หรือด้าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการ
ท้างาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ 

(2) ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งส่งมอบเคร่ืองแม่ขา่ยจริง (Physical Server) เพือ่รองรับ VM หมายเลข 21 ถึง 24  ตามแผนภาพ 
Test Environmentโดยเคร่ืองแมข่า่ยจริงแต่ละเคร่ืองต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี  

ก. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Intel Xeon Scalable หรือดีกว่าที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่
น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จ้านวนอย่างน้อย 2 หน่วยและแต่ละหน่วยต้องประกอบด้วยแกนประมวลผล
อย่างน้อย 10 แกน โดยสามารถประมวลผลแบบ 64 bits ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

ข. มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4-2666 หรือดีกว่าจ้านวนไม่น้อยกว่า 512 GB โดยสามารถรองรับการ
เพิ่มขยายหน่วยความจ้าได้ถึง 3.0 TB หรือดีกว่า 

ค. มีการ์ด Fibre Channel จ้านวนไมน้่อยกว่า 2 หน่วยเพื่อรองรับการเชือ่มต่อกับSAN Switch ได ้
ง. มีการ์ด NICแบบ Ethernet (Dual Port) ที่รองรับความเร็ว 1/10 Gbpsจ้านวนอย่างน้อย 2 หน่วย 
จ. มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ SSD จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ที่มีขนาดเนื อที่เหมาะสม 
ฉ. มีขนาดไม่เกิน 2 U และสามารถตดิตั งในตู้ Rack ที่ส่งมอบได ้
ช. ส่งมอบซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการท้า Virtualization  และซอฟท์แวร์อื่น ๆที่จ้าเป็นพร้อม

สิทธิการใช้งาน (Licensing) ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน และบริการบ้ารุงรักษาซอฟท์แวร์จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ ์ตามขอ้กา้หนดในขอบเขตงานข้อ 9.2.1(ยกเว้นซอฟตแ์วร์บางรายการที่ไม่มีบริการบ้ารุงรักษา
ซอฟท์แวรจ์ากเจ้าของผลิตภัณฑ์) และในกรณีที่จ้าเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการหรือซอฟทแ์วรท์ี่เป็น Open 
Source  จะต้องเลือกใช้ Open Source ที่มีความน่าเชือ่ถือสูงและมีบริการหลังการขายในลักษณะของ 
Subscription เช่น RedHat Enterprise Linux โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องท้าการส่งมอบบริการหลังการขาย 
(Subscription) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับตั งแต่วันที่ บสย. ได้รับมอบงานงวดสุดทา้ย 
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(3) ในการส่งมอบเครื่องแม่ข่ายจริง(Physical Server) เพื่อรองรับ VM  ตามแผนภาพ Test Environment  ผู้ยื่น
ข้อเสนอสามารถออกแบบและส่งมอบจ้านวนเครื่องแม่ข่ายจริงโดยใช้แนวทางการออกแบบขั นพื นฐาน (Minimum 
Requirement) ดังตารางด้านล่าง โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เป็นการ
ลดทอนจ้านวนเครื่องแม่ข่ายจริงในตาราง 
 

 
 

(4) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเพิ่มเติมเครื่องแม่ข่ายจริง (Physical Server) หรืออุปกรณ์อื่นๆอีกเข้าไปในแผนภาพของ Test 
Environment ข้างต้นได้หรืออาจเป็นการเพิ่มขยายอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้หากพบว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย หรือ เป็นประโยชน์ด้านอื่นๆแก่ บสย. ได้ตามความต้องการ 

(5) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเชื่อมโยงเครื่องแม่ข่ายตามแผนภาพ Test Environment เข้ากับอุปกรณ์ SAN Storage ที่อยู่
ในระบบ Production Environment ได้  แต่ ต้ องไม่ ส่ งผลกระทบต่อการท้ างานของระบบ Production 
Environmentทั งทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
 

2.3Development Environment   

 
แผนภาพที่ 4 แสดงสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวรแ์ละระบบเครือข่ายของระบบงาน CGS (Development Environment.) 

หมายเลข ค้าอธิบายฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์ 

25 External WebServer +  External Web Application Server (DevelopmentEnvironment) เป็ น
เครื่องแม่ข่ายส้าหรับการพัฒนาระบบที่ท้าหน้าที่เป็น Web Portal ที่เช่ือมต่อกับหน้าจอของผู้ใช้งาน
ภายนอกหรืออินเตอร์เน็ตโดยผ่านโปรแกรม Web Browser เพื่อน้าเสนอหน้าจอและเมนูการใช้งานต่าง ๆ
ของระบบงาน CGS และท้าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลและท้าการติดต่อกับฐานข้อมูลของระบบงาน CGS ใน
สภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาระบบ 

26 SGL Server + Report Server (Development Environment)  เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ตดิตั งระบบจดัการ
ฐานข้อมูลที่เป็นสา้เนา (Replica) ของ DB Server (Development Environment) เพื่อท้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจสอบ SGL และการออกรายงานจากระบบในสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาระบบ 

27 DB Server (DevelopmentEnvironment)  เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ท้าหน้าท่ีเป็นระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล (DBMS) หลักของระบบงาน CGS ในสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาระบบ 

1 (512 GB)

2 (512 GB)

3 (512 GB)

4 (512 GB)

● ●  

 ● ●

25

Internal Web Server + 

Internal App Server + 

Report Portal Server

● ●   

Physical Server  

Machine

21 22 23 24

External Web Server  

+ 

External App. Server 

SGL Server + 

Report Server
DB Server

Internal Web Server + 

Internal App Server + 
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 ● ●

26 27 28
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+ 
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SGL Server + 

Report Server
DB Server

Internal Network (Dev. Environment)

DB Server
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26 27

DMZ

(1) SGL Server
(2) Report Server
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(1) External Web Server
(2) External Application Server
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25

(1) Internal  Web Server
(2) Internal Application Server
(Dev. Env.)

(3) Report Portal (Dev. Env.)

28
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หมายเลข ค้าอธิบายฮาร์ดแวร์/อุปกรณ์ 

28 Internal Webserver + Internal Application Server + Report Portal (Development 
Environment) เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือนท่ีท้าหน้าทีเ่ป็น Web Portal และ Report Portal ทีเ่ชื่อมตอ่กับ
หน้าจอของผู้ใช้งานภายในองค์กรโดยผ่านโปรแกรม Web Browser เพื่อน้าเสนอหน้าจอและเมนูการใช้
งานต่าง ๆ รวมทั งการประมวลผลข้อมูลที่ไดร้ับมาจากผู้ใช้งานภายในองค์กร และท้าหน้าที่ในการติดตอ่กับ
ฐานข้อมูลของระบบงาน CGSในสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาระบบ  

 
ค้าอธิบายแผนภาพ Development Environment เพ่ิมเติม 

(1) เครื่องแม่ข่ายที่แสดงในแผนภาพ Development Environment ตั งแต่หมายเลข 25 ถึง 28 นั นเป็นเครื่องแม่ข่าย
เสมือน (Virtual Machine) หรือ VM  โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท้าการออกแบบ ติดตั ง หรือด้าเนินการเพื่อไม่ให้เกิด
อุปสรรคต่อการท้างาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ 

(2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบเครื่องแม่ข่ายจริง (Physical Server) เพื่อรองรับ VM หมายเลข 25 ถึง 28  ตามแผนภาพ 
DevelopmentEnvironmentโดยเครื่องแม่ข่ายจริงแต่ละเครื่องต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี  

ก. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Intel Xeon Scalable หรือดีกว่าที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จ้านวนอย่างน้อย 2 หน่วยและแต่ละหน่วยต้องประกอบด้วยแกน
ประมวลผลอย่างน้อย 10 แกน โดยสามารถประมวลผลแบบ 64 bits ได้เป็นอย่างน้อย 

ข. มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR4-2666 หรือดีกว่าจ้านวนไม่น้อยกว่า 512 GB โดยสามารถรองรับ
การเพิ่มขยายหน่วยความจ้าได้ถึง 3.0 TB หรือดีกว่า 

ค. มีการ์ดFibre Channel จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับSAN Switch ได้ 
ง. มีการ์ด Network Interface แบบ Ethernet (Dual Port) ที่รองรับความเร็ว 1/10 Gbpsจ้านวนอย่าง

น้อย 2 หน่วย 
จ. มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ SSD จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ที่มีขนาดเนื อที่เหมาะสม 
ฉ. มีขนาดไม่เกิน 2 U และสามารถติดตั งในตู้ Rack ที่ส่งมอบได้ 
ช. ส่งมอบซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการท้า Virtualization  และซอฟท์แวร์อื่น ๆที่

จ้าเป็นพร้อมสิทธิการใช้งาน (Licensing) ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน และบริการบ้ารุงรักษา
ซอฟท์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามข้อก้าหนดในขอบเขตงานข้อ 9.2.1(ยกเว้นซอฟต์แวร์บางรายการที่
ไม่มีบริการบ้ารุงรักษาซอฟท์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์) และในกรณีที่จ้าเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการหรือ
ซอฟท์แวร์ที่เป็น Open Source  จะต้องเลือกใช้ Open Source ที่มีความน่าเช่ือถือสูงและมีบริการหลัง
การขายในลักษณะของ Subscription เช่น RedHat Enterprise Linux โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องท้าการส่ง
มอบบริการหลังการขาย (Subscription) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับตั งแต่วันที่ บสย. ได้รับมอบ
งานงวดสุดท้าย 

(3) ในการส่งมอบเครื่องแม่ข่ายจริง(Physical Server) เพื่อรองรับ VM  ตามแผนภาพ Development Environment  
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถออกแบบและส่งมอบจ้านวนเครื่องแม่ข่ายจริงโดยใช้แนวทางการออกแบบขั นพื นฐาน 
(Minimum Requirement) ดังตารางด้านล่าง โดยสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้อง
ไม่เป็นการลดทอนจ้านวนเครื่องแม่ข่ายจริงในตาราง 
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(4) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเพิ่มเติมเครื่องแม่ข่ายจริง (Physical Server) หรืออุปกรณ์อื่น ๆอีกเข้าไปในแผนภาพของ
Development Environmentข้างต้นได้หรืออาจเป็นการเพิ่มขยายอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้หากพบว่าจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือ เป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆแก่ บสย. ได้ตามความต้องการ 

(5) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเช่ือมโยงเครื่องแม่ข่ายตามแผนภาพ Development Environment เข้ากับอุปกรณ์ SAN 
Storage ที่ อยู่ ในระบบ Production Environment ได้  แต่ต้องไม่ส่ งผลกระทบต่อการท้างานของระบบ  
Production Environment ทั งทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
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 ● ●
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+ 
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SGL Server + 

Report Server
DB Server
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3. ข้อก้าหนดทั่วไปของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
3.1. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องเป็นรุ่นท่ียังอยู่ในสายการผลติ (Production Line) และต้องเป็นสินค้าใหม่ยังไม่เคยติดตั ง

หรือผ่านการใช้งานมาก่อน และยังไม่มีการประกาศยุติการผลิตหรือยุติการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั น ๆ ในกรณีที่รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ทีส่่งมอบขัดแย้งกันเอง บสย. ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะพิจารณาในส่วนท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ บสย. 

3.2. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายการของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ยี่ห้อ รุ่น Part Number ทั งหมดที่เสนอ และจ้านวนชิ น
ของในแต่ละรายการ ในกรณีที่เสนอผลิตภัณฑ์มาเป็นชุด ให้แสดงรายละเอียดและจ้านวนชิ นในแต่ละชุดให้ชัดเจน 

3.3. อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ทุกชิ นที่ส่งมอบจะต้องมีการรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั งแต่วันที่ บสย. 
ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วโดยการรับประกันครอบคลุมทั งในส่วนอะไหล่และบริการจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์และเป็นบริการแบบ 7x24 Onsite Service. หรือดีกว่า 

3.4. ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้รวมค่าติดตั งและค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของ บสย. โดย บสย. ไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในใบเสนอราคา 

3.5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอทั งหมด ต้องสามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 220VAC 50Hz ได้ และต้องท้างานได้ดีใน
สภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย 

3.6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั งและวัสดุเพิ่มเติมต่างๆเช่น สายไฟ (Power) ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ 
อุปกรณ์เชื่อมโยง และสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั งสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และใน
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อก้าหนดต่างในเอกสารฉบับนี  ให้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้ชนะการเสนอราคา 

3.7. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบตู้ Rack อย่างน้อย 2 ตู้ เพื่อรองรับการติดตั งเครื่องแม่ข่ายจริงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้
ในโครงการโดยคุณสมบัติของตู้ Rack ที่ส่งมอบต้องเป็นแบบมาตรฐานขนาด 19 นิ ว ความสูงไม่น้อยกว่า 42U 
พร้อมฝาข้าง ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร มีประตูหน้าแบบตระแกรงมีรูระบายอากาศพร้อมกุญแจล็อก มี
ปลั๊กไฟที่ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับตู้ Rack โดยเฉพาะ (Power Distribution Unit – PDU) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 
Amp โดยมีช่องเสียบสายไฟจ้านวนเพียงพอต่อการใช้งานอุปกรณ์ทั งหมดในโครงการ จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
และเป็นยี่ห้อเดียวกับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบ็ดเสร็จที่ส่งมอบ 

3.8. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบ จอมอนิเตอร์ พร้อมคีย์บอร์ด และทัชแพด หรือเทียบเท่า ที่ออกแบบมาส้าหรับใช้กับตู้ 
Rack โดยเฉพาะ โดยมีความสูงในขณะจัดเก็บไม่เกิน 1Uพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการใช้งาน Keyboard/Video/Mouse 
(KVM Console Switch) 16 ช่อง  พร้อมอุปกรณ์สายสัญญาณส้าหรับเช่ือมต่อตามจ้านวนตามช่องที่ระบุ  โดย
น้าเสนออย่างน้อย 1 ชุด  
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หน้าท่ีงานท่ัวไป

O 101 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืนตามภาพรวมโครงสร้างระบบท่ีมีการแนบรายละเอียด และระบบอ่ืน ๆ ท่ี 

บสย. ก าหนด

M

O 102 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานย่อยอ่ืน อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- Profile and Transactions Management

- Workflow

- Report Portal

- CRM Interface 

- E-Document Interface 

- ERP Interface 

- Delinquency Management 

- LED ข้อมูลกรมบังคับคดี 

- เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานย่อยอ่ืนๆ ตามท่ีบสย. ก าหนด

M

O 103 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืนโดยสามารถก าหนดเง่ือนไขการ run batch job ตามเวลาท่ีผู้ใช้งาน

ก าหนดให้อัตโนมัติได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้งานมาท าการ run batch เอง

M

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

4. Functional Requirement

14
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Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 104 รองรับการน าเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างน้อยในรูปแบบ Excel และ Text file  รวมถึงรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. 

ก าหนดโดยสามารถตรวจความครบถ้วนของข้อมูลเบ้ืองต้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยรองรับการน าเข้าในท้ังในรูปแบบ 

manual และ auto-upload

M

O 105 รองรับการแสดงสถานะการน าเข้าข้อมูลจากระบบงานอ่ืน และสถานะการน าข้อมูลออกจากระบบ พร้อมแสดง

รายละเอียดและสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถน าเข้าและ/หรือน าออกข้อมูลได้

M

O 106 รองรับการจัดเก็บ transaction การน าเข้าหรือประมวลผล ท้ังท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบเรียกดู

ย้อนหลังได้ พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุท่ีน าเข้าหรือประมวลไม่ส าเร็จ ตลอดจนยกเลิกการปรับปรุงข้อมูล 

(Roll Back) ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในทุกข้ันตอนของการประมวลผล transaction น้ัน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของ

ข้อมูล ในกรณีท่ีด าเนินการไม่ส าเร็จ

M

O 107 รองรับการติดตามประวัติการบันทึก, การแก้ไขข้อมูลจากระบบได้ โดยแสดงเวลา วันท่ี ข้อมูลท่ีแก้ไข ผู้บันทึกแก้ไข 

โดยรองรับการติดตามประวัติได้ทุกคร้ัง

M

O 108 รองรับการส่งออกข้อมูลรายงานออกจากระบบได้อย่างน้อยในรูปแบบ Excel และ Text File และรองรับการจัดพิมพ์

และบันทึกในรูปแบบ PDF ได้

M

O 109 รองรับการระบุหน้ารายงานท่ีต้องการจัดพิมพ์ และสามารถก าหนดเง่ือนไขการจัดพิมพ์รายงานเฉพาะหน้าท่ีผู้ใช้งาน

ระบุได้

M

O 110 รองรับการเรียกดูหน้ารายงานโดยสามารถเลือกหน้ารายงานท่ีต้องการแสดงหรือเรียกดูผ่านระบบได้ M

O 111 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการบันทึกข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์ และจัดส่งให้ตามอีเมล์ท่ีก าหนดไว้ในระบบโดย

อัตโนมัติโดยไม่ต้องมาบันทึกใหม่ทุกคร้ัง

M

15
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Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 112 รองรับการต้ัง job เพ่ือให้จัดส่งรายงานตามเง่ือนไขท่ีระบุได้ M

O 113 รองรับการก าหนด email list เช่ือมโยงกับเง่ือนไขการจัดส่งข้อมูลออกจากระบบได้อัตโนมัติ M

O 114 รองรับการบันทึกวันเดือนปี ได้ท้ังในรูปแบบของปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. M

O 115 รองรับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี

- สิทธิการเรียกดูข้อมูล

-  สิทธิการแก้ไขข้อมูล

-  สิทธิการลบข้อมูล

-  สิทธิการบันทึกข้อมูล

- สิทธิการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 116 รองรับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฟังก์ช่ันงาน เมนูงาน หน้าจอการท างาน ฟิลด์ข้อมูล เป็นต้น โดย

สามารถต้ังค่าสิทธิการเข้าถึงได้ท้ังในระดับบุคคล (Individual) และระดับกลุ่ม/ งาน (User groups/ roles)

M

O 117 รองรับการเปล่ียนแปลง และการยกเลิก ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบได้โดยสามารถสร้าง user profile ตามกลุ่มหรือ

บทบาทงานตามท่ี บสย. ก าหนด

M

16
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Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 118 รองรับการบริหารจัดการด้านเอกสาร โดยสามารถด าเนินรายการดังต่อไปน้ี

- รองรับการเรียกดูเอกสารท่ีมีการบันทึกและจัดเก็บในระบบ

- รองรับการ upload และ download เอกสารเพ่ือจัดเก็บในระบบ

- รองรับการสร้าง Folder เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเอกสารท่ีมีการบันทึก จัดเก็บและเรียกดูในระบบ

- รองรับการก าหนดสิทธิการลบ แก้ไข เปล่ียนแปลงเอกสารท่ีมีการจัดเก็บในระบบ

- รองรับการก าหนดรูปแบบช่ือไฟล์เอกสารท่ีต้องการจัดเก็บในระบบโดยระบบมีการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบท่ีก าหนด

- รองรับการก าหนดสิทธิการเรียกดูข้อมูลได้ท้ังในระดับ Folder และระดับไฟล์เอกสาร

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

การบริหารจัดการข้อมูลหลักผลิตภัณฑ์

O 201 รองรับการสร้างและจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ Port โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ช่ือผลิตภัณฑ์

- ประเภทการค้ าประกัน (เช่น PGS RP Package เป็นต้น)

- วงเงินค้ าประกันท้ังโครงการ

- วงเงินค้ าประกันต่อรายลูกค้า

- อัตราค่าธรรมเนียมการค้ าประกันต่อปี

- การรับเงินสนุบสนุนจากรัฐบาล (รับ/ ไม่รับ)

- อัตราค่าธรรมเนียมท่ีรัฐบาลสนับสนุน (ถ้ามี) โดยสามารถระบุแยกได้เป็นรายปี ตามระยะเวลาโครงการ

- วันเดือนปีท่ีลงนามในเอกสาร MoU 

- วันเดือนปีท่ีเร่ิมรับค าขอ 

- วันเดือนปีท่ีหยุดรับค าขอ

- ระยะเวลาโครงการ

- อัตราการจ่ายค่าประกันสูงสุด ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (ส าหรับกรณีท่ีผลิตภัณฑ์มีการก าหนดเพดานการจ่ายค่าประกันชดเชย)

- อัตรา front load ต่อปีตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

- ยอด Max Claim / Limit Claim

- Coverage ratio

- คุณสมบัติของผู้กู้ท่ีสามารถขอค้ าประกันตามเง่ือนไขของโครงการ (เช่น ประเภทกิจการ มูลค่าสินทรัพย์รวม เป็นต้น)

- หลักประกัน (ถ้ามี) และรองรับรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีบสย.ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 202 รองรับการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 1 ระดับ โดยมีการสร้างข้อมูลระดับข้อมูลหลัก และข้อมูลระดับ Port

- ระดับข้อมูลหลักสามารถบันทึกช่ือผลิตภัณฑ์ เลขท่ีผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ระดับข้อมูลหลักท่ีใช้ร่วมกันทุก

 Port โดยระบบน าค่าจากระดับข้อมูลหลักไปแสดงให้ท่ี Port อัตโนมัติ

- สามารถสร้างข้อมูลลูกค้าระดับ Port ผูกความสัมพันธ์แยกตามธนาคาร/ สถาบันการเงินได้โดยสามารถระบุ

รายละเอียด เลขท่ี Port ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน วงเงินค้ าประกัน อัตราค่าธรรมเนียม ระยะเวลาโครงการ และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงเง่ือนไขกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน

M

O 203 รองรับการผูกความสัมพันธ์ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ตามล าดับข้ัน (Product Hierarchy) และสามารถเรียกดูข้อมูลหรือ

รายงานจากระบบ ได้ตามมุมมองของผลิตภัณฑ์ อย่างน้องดังน้ี

- กลุ่มการค้ าประกัน เช่น Port Package เป็นต้น

- ประเภทการค้ าประกันหลัก เช่น PGS RP เป็นต้น

- ประเภทการค้ าประกันย่อย เช่น NPL Clean Loan เป็นต้น 

- และอ่ืนๆ ตามท่ีบสย.ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 204 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะของผลิตภัณฑ์/ โครงการโดยมีลักษณะอย่างน้อยดังน้ี  

- ก าหนดเป็น list of value เพ่ือให้สามารถเลือกได้

- ก าหนดค่าได้โดยผู้ใช้งานโดยสามารถก าหนดได้ท้ังค่า value list และค าอธิบาย

- สามารถระบุได้ท้ังตัวเลขและตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 50 ตัวอักษรพร้อมแสดงค่า value list และค าอธิบายให้ผู้ใช้งานเห็น

เม่ือมีการเลือกสถานะในการบันทึก

- และอ่ืนๆ ตามท่ีบสย.ก าหนด

M

O 205 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะของผลิตภัณฑ์/ โครงการ โดยสามารถก าหนดเง่ือนไขการท างานของแต่ละสถานะ

ได้อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- สถานะ ยังไม่เปิดใช้งาน 

- สถานะ Active - ระบบอนุญาตให้รับค าขอค้ าประกันได้ และรับค าขอจ่ายเคลมได้ตามปกติ

- สถานะ ปิดรับค าขอค้ าประกัน - ระบบไม่อนุญาตให้รับค าขอค้ าประกันเพ่ิม แต่รับค าขอจ่ายเคลมได้ตามปกติ  โดย

เปล่ียนเป็นสถานะน้ีโดยอัตโนมัติ เม่ือถึงวันท่ีก าหนดไว้ในเง่ือนไขของผลิตภัณฑ์

- สถานะ ปิดรับค าขอจ่ายเคลม - ระบบไม่อนุญาตให้รับค าขอค้ าประกันและค าขอจ่ายเคลม

- สถานะ ปิดโครงการ - ระบบไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขใด ๆ เพ่ิมเติม

- และสถานะอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 206 รองรับการปรับสถานะของผลิตภัณฑ์/ โครงการ ได้อัตโนมัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในข้อมูลหลักผลิตภัณฑ์ หรือตามท่ี 

บสย. ก าหนด และสามารถแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าท่ีหรือฝ่ายท่ีเก่ียวข้องผ่านช่องทางอีเมล์ได้ โดยครอบคลุมเง่ือนไข

อย่างน้อย ดังน้ี

- เม่ือส้ินสุดอายุการค้ าประกันของ LG ฉบับสุดท้ายใน Port ให้มีการแจ้งเตือนทางอีเมล์ไปยังฝ่ายงาน บก.

- เม่ือครบก าหนด 3 เดือนภายหลังจาก 1 ปีท่ีส้ินสุดอายุการค้ าประกันของ LG ฉบับสุดใน Port ให้มีการแจ้งเตือนทาง

อีเมล์ไปยังฝ่ายงาน บก. ตภ. และ คช. พร้อมปรับสถานะเป็น "ปิดรับค าขอจ่ายเคลม"

- และอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 207 รองรับการเตือนระดับการใช้วงเงิน Early Warning System และรองรับเง่ือนไขของผลิตภัณฑ์ตามท่ี บสย.ก าหนด M

O 208 รองรับการก าหนดค่าเพ่ือจัดท า Credit Scoring, Risk Based Pricing มาร่วมพิจารณาค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์ 

ก าหนดค่าธรรมเนียม งวดการจ่ายค่าธรรมเนียม วีธีการค านวณค่าธรรมเนียม สามารถเพ่ิมเติมและแก้ไขหลักเกณฑ์

การพิจารณาได้

M

O 209 รองรับการแจ้งเตือนเร่ืองผลิตภัณฑ์ แก่สถาบันการเงิน ผ่านช่องทาง Web Portal หรือ อีเมล์โดยอัตโนมัติ M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

การวิเคราะห์และบริหารจัดการค าขอค้ าประกัน

O 301 รองรับการน าเข้าข้อมูลค าขอฯ จากระบบ portal ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด M

O 302 รองรับการสรุปผลการน าเข้าข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ โดยมี

รายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

- วันเดือนปีท่ีมีการน าเข้าข้อมูล

- ข้อมูลท่ีไม่สามารถน าเข้าได้

- สาเหตุท่ีไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 303 รองรับการก าหนดรูปแบบ Running Number ของค าขอฯ ได้อย่างน้อยในรูปแบบดังน้ี

- รองรับการก าหนดชุด running number ได้มากกว่า 1 ชุด ส าหรับเอกสารประเภทเดียวกันได้

- รองรับการก าหนดชุด running number โดยสามารถระบุได้ท้ังตัวอักษรและตัวเลข

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 304 รองรับการสร้างเลขท่ีค าขอค้ าประกันโดยอัตโนมัติ พร้อมก าหนดเลขท่ีชุดค าขอตามท่ีผู้ใช้งานก าหนด M

O 305 รองรับการเช่ือมโยงกับระบบ E-Document เพ่ือเรียกดูไฟล์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับค าขอ โดยการเช่ือมโยงด้วยเลขท่ีค า

ขอและหรือเลขท่ีอ้างอิงอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 306 รองรับการบันทึกรายละเอียดของค าขอค้ าประกันทางอ้อม และค าขอให้ออกหนังสือค้ าประกันอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- วันเดือนปีท่ีได้รับค าขอ

- ค าน าหน้า (drop down list ตามท่ี บสย. ก าหนด) ช่ือ นามสกุล/ ช่ือนิติบุคคล

- ประเภทผู้ขอ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล )

- เลขประจ าตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- อาชีพ 

- ประเภทกิจการ 

- รหัสธุรกิจ 

- วันเดือนปีเกิด หรือวันท่ีจดทะเบียนกิจการ

- ท่ีอยู่

- ประเภทการค้ าประกัน 

- ธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- สาขาของธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- วงเงินกู้

- ช่ือสัญญาเงินกู้

- วงเงินท่ีขอค้ าประกัน

- วัตถุประสงค์การขอสินเช่ือ 

- ราคาประเมินหลักประกัน

- มูลค่าสินทรัพย์ถาวร (เฉพาะนิติบุคคล)

- เลขท่ีของหลักประกัน

- อัตราค่าธรรมเนียม

- ระดับความเส่ียงตาม KYC

- รายละเอียดกรณีท่ีต้องมีการคืนค่าธรรมเนียม  รองรับการน าเข้า ส่งออกของเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และ ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 307 รองรับการบันทึกรายละเอียดของค าขอค้ าประกันทางตรงเพ่ือออก Letter of Commitment อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- วันท่ีได้รับค าขอ

- ค าน าหน้า (drop down list ตามท่ี บสย. ก าหนด) ช่ือ นามสกุล/ ช่ือนิติบุคคล

- ประเภทผู้ขอ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล)

- เลขประจ าตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- อาชีพ 

- ประเภทกิจการ 

- รหัสธุรกิจ

- วันเดือนปีเกิด หรือวันท่ีจดทะเบียนกิจการ

- ท่ีอยู่

- ประเภทการค้ าประกัน 

- วงเงินท่ีขอค้ าประกัน

- วัตถุประสงค์การขอสินเช่ือ

- ราคาประเมินหลักประกัน 

- มูลค่าสินทรัพย์ถาวร (เฉพาะนิติบุคคล)

- เลขท่ี

- อัตราค่าธรรมเนียม

- ระดับความเส่ียงตาม KYC

- วันท่ีตามเครดิตบูโร

- สถานะตามเครดิตบูโร

-  รองรับการน าเข้า ส่งออกของเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 308 รองรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีบันทึกเข้าระบบให้อัตโนมัติ ส าหรับข้อมูลเลขท่ีบัตรประชาชน เลข

ทะเบียนนิติบุคคล และท่ีอยู่ท่ีระบุ (ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)

M

O 309 รองรับการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของใบแจ้งหน้ีส าหรับกรณีการค้ าประกันสินเช่ือหมุนเวียนแฟคทอร่ิง (Factoring) 

อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- เลขท่ีใบแจ้งหน้ี (invoice number)

- ช่ือผู้ซ้ือตามใบแจ้งหน้ี

- ท่ีอยู่ของผู้ซ้ือ

- เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ซ้ือ

- รายการสินค้า/ บริการท่ีขายตามใบแจ้งหน้ี

- มูลค่าตามใบแจ้งหน้ี (ก่อน VAT)

- อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม

- มูลค่าตามใบแจ้งหน้ี (หลัง VAT) โดยระบบค านวณให้โดยอัตโนมัติ

- วันท่ีครบก าหนดช าระของใบแจ้งหน้ี

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 310 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะของค าขอฯ สถานะเอกสาร และสถานะค่าธรรมเนียมโดยมีลักษณะอย่างน้อยดังน้ี  

- ก าหนดเป็น list of value เพ่ือให้สามารถเลือกได้

- ก าหนดค่าได้โดยผู้ใช้งานโดยสามารถก าหนดได้ท้ังค่า value list และค าอธิบาย

- สามารถระบุได้ท้ังตัวเลขและตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 50 ตัวอักษรพร้อมแสดงค่า value list และค าอธิบายให้ผู้ใช้งานเห็น

เม่ือมีการเลือกสถานะในการบันทึก

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 311 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะของค าขอค้ าประกันในระบบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- อยู่ระหว่างการพิจารณา (default เม่ือมีการบันทึกค าขอ)

- อยู่ระหว่างการเย่ียมชมกิจการ

- อยู่ระหว่างการอนุมัติ - เม่ือมีการน าส่งค าขอเพ่ือให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ

- พิจารณาเสร็จส้ิน - เม่ือมีการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติในระบบ Workflow

- ยกเลิกค าขอ 

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 312 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะการพิจารณาค าขอในระบบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ผ่านเกณฑ์

- ไม่ผ่านเกณฑ์

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 313 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะของเอกสารประกอบการพิจารณาในระบบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รอตรวจเอกสาร (default เม่ือมีการบันทึกค าขอ)

- เอกสารไม่ครบถ้วน (พร้อมระบุรายละเอียดเอกสารท่ีไม่ครบถ้วนได้)

- เอกสารครบถ้วน

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 314 รองรับการบันทึกและแสดงผลของสถานะการอนุมัติรายการค าขอค้ าประกันให้โดยอัตโนมัติตามผลการอนุมัติในระบบ

ย่อย Workflow โดยมีสถานะอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รอการอนุมัติ

- อนุมัติ

- ไม่อนุมัติ 

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 315 รองรับการระบุความเห็นเพ่ิมเติมพร้อมท้ังเหตุผลของผู้วิเคราะห์ค าขอค้ าประกัน พร้อมจัดเก็บไว้เพ่ือรองรับการเรียกดู

ประวัติในภายหลัง

M

O 316 รองรับการก าหนดระยะเวลาของสถานะเอกสาร "เอกสารไม่ครบถ้วน" และให้ระบบเปล่ียนสถานะค าขอเป็น "ยกเลิก

ค าขอ" โดยอัตโนมัติในกรณีท่ีอยู่ในสถานะเอกสาร "เอกสารไม่ครบถ้วน" นานกว่าเวลาตามท่ีก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 317 รองรับการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลค าขอซ้ า ด้วยเง่ือนไขการตรวจสอบข้อมูลใน field ดังต่อไปน้ี

- เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้กู้ และ

- วงเงินค้ าประกันท่ีขอค้ าประกัน และ

- ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีขอค้ าประกัน และ

- ธนาคาร/ สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้

- อ่ืนๆ ตามท่ี บสย.ก าหนด

M

O 318 รองรับการแจ้งเตือนผ่าน ธนาคาร/ สถาบันการเงิน/ ลูกค้าผ่านทางอีเมล์หรือ Portal โดยอัตโนมัติ เม่ือสถานะขอ

เอกสารเปล่ียนเป็น "เอกสารไม่ครบถ้วน"

M

O 319 รองรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์โดยอัตโนมัติเม่ือค าขอท่ีมีสถานะเอกสารเป็น "เอกสารไม่ครบถ้วน" ก าลังจะครบก าหนด

ระยะเวลาตามท่ีก าหนดเง่ือนไขไว้ในระบบ

M

O 320 รองรับการเช่ือมโยงสถานะค าขอและ/หรือสถานะการพิจารณาอนุมัติไปแสดงในระบบ Portal ให้โดยอัตโนมัติ M

O 321 รองรับการตรวจเกณฑ์วงเงินค้ าประกันตามค าขอเปรียบเทียบกับเง่ือนไขวงเงินท่ีก าหนดไว้ในข้อมูลหลักผลิตภัณฑ์ 

พร้อมแสดงผลการผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์เง่ือนไขวงเงินท่ีก าหนด

M

O 322 รองรับการตรวจเกณฑ์ Single Guarantee Limit (SGL) 1-3 ตามท่ี บสย. ก าหนด และสามารถปรับเปล่ียนค่าท่ี

ก าหนดได้ตามวันท่ีมีผลบังคับใช้

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 323 รองรับการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลของกลุ่มบุคคลท่ีมีรายช่ือตาม Anti-Money Laundering (AML) พร้อม

แสดงผลการตรวจสอบอย่างน้อยดังน้ี

- ปกติ (ไม่พบในฐานข้อมูล watch list และ black list)

- watch list

- black list

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 324 รองรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประเมินความเส่ียง KYC ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ความเส่ียงต่ า

- ความเส่ียงปานกลาง

- ความเส่ียงสูง

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 325 รองรับการประมวลผลข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ (Factors) เพ่ือแสดง Credit Rating/ Credit Scoring และ Risk base 

Pricing ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด และต้องสามารถปรับเปล่ียนเง่ือนไขได้ ต้องจัดเก็บประวัติ เพ่ือการวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบ น าค่าท่ีได้จากการค านวณไปก าหนดเร่ืองค่าธรรมเนียมได้

M

O 326 รองรับการตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้กู้ตามค าขอ กับข้อมูลลูกค้า/ ผู้ค้ าประกันอ่ืน ๆ M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 327 รองรับการประมวลผลข้อมูลหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแสดงผลการตรวจสอบเกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์) 

อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- SGL 1-3

- AML

- Credit rating/ credit scoring

- วงเงินตามค าขอ

- สถานะของผู้กู้ และหรือผู้ค้ าประกัน

- สถานะของหนังสือค้ าประกันอ่ืน ๆ กับ บสย.

- ความสัมพันธ์ของผู้กู้

- สถานะเครดิตบูโร (กรณีการค้ าประกันทางตรง)

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 328 รองรับการประมวลผลปัจจัยต่าง ๆ (Factor) ท่ีก าหนด เพ่ือค านวณและระบุอัตราค่าธรรมเนียมการค้ าประกันต่อปี 

ตามเง่ือนไขของ บสย.

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 329 รองรับการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าท่ีบันทึกตามค าขอกับฐานข้อมูลหลักลูกค้าโดยอัตโนมัติอย่างน้อยด้วยเง่ือนไข

ดังต่อไปน้ี

- เลขประจ าตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ช่ือ นามสกุล ลูกค้า หรือ ช่ือนิติบุคคล

- วันเดือนปี

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 330 รองรับการส่งข้อมูลค าขอท่ีได้รับการอนุมัติแล้วไปสร้างเป็นรายการหนังสือค้ าประกันในระบบ Profile & 

Transactions Management โดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงเลขท่ีหนังสือค้ าประกันท่ีระบบสร้างให้โดยอัตโนมัติเพ่ือใช้

ส าหรับการอ้างอิงและเรียกดูในภายหลัง

M

O 331 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะของการรับช าระค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รับช าระแล้ว

- ยังไม่รับช าระ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 332 รองรับการก าหนดประเภทผู้กู้ในใบค าขอ โดยระบุมี field ข้อมูลให้ระบุ/ เลือกผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมแต่ละล าดับแยก 

field กันโดยสามารถเลือกรายช่ือผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วมแต่ละคนจากฐานข้อมูลหลักลูกค้าท่ีมีในระบบ

M

O 333 รองรับการระบุผู้กู้ร่วมได้ไม่จ ากัดจ านวนต่อใบค าขอ พร้อมระบุล าดับท่ีของผู้กู้ร่วม โดยสามารถเรียกดูประวัติ ล าดับท่ี

 และรายช่ือผู้กู้ในใบค าขอได้

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 334 รองรับการจัดเก็บรายละเอียดของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้กู้อย่างน้อยดังน้ี

- ผู้กู้ร่วม

- ผู้ค้ าประกัน

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

- หุ้นส่วนผู้จัดการ

- ผู้ถือหุ้นต้ังแต่ 20%

- คู่สมรสของผู้ถือหุ้นต้ังแต่ 30% 

- คู่สมรสของผู้ถือหุ้นต้ังแต่ 30% ของนิติบุคคลท่ีเข้าค้ าประกันแก่ บสย.

- ผู้ถือหุ้นต้ังแต่ 30% ของนิติบุคคลท่ีเข้าค้ าประกันแก่ บสย.

- สามี/ภรรยาของผู้กู้

- สามี/ภรรยาของผู้ค้ าประกัน

- ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 30% แต่เม่ือถือรวมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วมีหุ้นต้ังแต่ 30% (นิติบุคคลท่ีเป็นผู้กู้)

- ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 30% แต่เม่ือถือรวมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วมีหุ้นต้ังแต่ 30% (นิติบุคคลท่ีเข้าค้ าประกันแก่ บสย.)

- สามี/ภรรยาของผู้กู้ร่วม

- สามี/ภรรยาของหุ้นส่วนผู้จัดการ

- บุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์พิเศษเก่ียวข้องในกิจการ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 335 รองรับการตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้กู้ พร้อมแสดงผลการตรวจสอบ M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 336 รองรับสถานะถอยหรือย้อนกลับได้ทุกสถานะ รองรับกระบวนการ การปฏิเสธค าขอ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียม และ

ยกเลิกรายการทางบัญชี

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

การเรียกดูข้อมูล และจัดท ารายงาน

O 401 รองรับการก าหนดสิทธิของ users และ user groups ในการเรียกดูรายงานแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดได้ M

O 402 รองรับการเรียกดูและจัดส่งรายงานแต่ละประเภทตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้ โดยต้องสามารถเรียกดูได้ตามคร้ัง (ad hoc)

 และอัตโนมัติ (scheduled job)

M

O 403 รองรับการเรียกข้อมูลและจัดท ารายงานโดยแสดงข้อมูลและรูปแบบตามท่ีก าหนดในเอกสารท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย

เอกสาร/รายงานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รายงานสรุปสถานะของโครงการต่าง ๆ พร้อมภาระค้ าประกันคงเหลือ

- รายงานสรุปสถานะของโครงการรายโครงการ

- รายงานพิจารณาค าขอ

- รายงานแสดงความสัมพันธ์ของบุคคล/ นิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้กู้

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 404 รองรับการเรียกดูข้อมูลโครงการตามเง่ือนไขท่ีก าหนด อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ตามสถานะของโครงการ

- ตามประเภทโครงการ

- ตามวันหรือเดือนหรือปีท่ีโครงการครบก าหนด

- ตามธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 405 รองรับการจัดท ารายงานพิจารณาค าขอให้ออก Letter of Commitment ในรูปแบบท่ีก าหนดตามโครงการ โดยมี

รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ช่ือผู้ขอค้ าประกัน

- เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

- สถานะช่ือผู้ขอ/ สถานะกิจการ

- โครงการท่ีขอค้ าประกัน

- วงเงินท่ีขอค้ าประกัน

- รายได้

- ภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ

- สถานะตามเครดิตบูโร

- อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

- ผลการตรวจสอบเกณฑ์ท้ังหมดท่ีก าหนด

- ผลการพิจารณา (ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์)

- วงเงินค้ าประกันท่ีอนุมัติ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 406 รองรับการจัดท ารายงานพิจารณาค าขอค้ าประกัน ในรูปแบบท่ีก าหนดตามโครงการ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ช่ือ นามสกุล / ช่ือนิติบุคคล ผู้ขอค้ าประกัน

- เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

- ธนาคาร/ สถาบันการเงินผู้ให้กู้

- สาขาธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- สถานะช่ือผู้ขอ/ สถานะกิจการ

- ประเภทสินเช่ือ

- ช่ือสัญญาเงินกู้

- หลักประกัน (ถ้ามี)

- ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)

- โครงการท่ีขอค้ าประกัน

- วงเงินท่ีขอค้ าประกัน

- รายได้ของกิจการ

- ภาระหน้ีสินอ่ืน ๆ

- สถานะตามเครดิตบูโร

- อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี

- ผลการตรวจสอบเกณฑ์ท้ังหมดท่ีก าหนด

- ผลการพิจารณา (ผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์)

- วงเงินค้ าประกันท่ีอนุมัติ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 407 รองรับการเรียกสรุปรายการค าขอท่ีไม่ผ่านเกณฑ์และ/หรือได้รับการปฏิเสธ เพ่ือจัดท าจดหมายปฏิเสธค าขออย่างน้อย

- เป็นรายค าขอ

- เป็นรายธนาคาร/ สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ 

- เป็นรายธนาคาร/ สถาบันการเงิน ผู้ให้กู้ และประเภทโครงการ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 408 รองรับการเรียกสรุปรายการค าขอท่ีไม่ผ่านเกณฑ์และ/หรือได้รับการปฏิเสธ เพ่ือจัดท าเป็นจดหมายปฏิเสธค าขอตาม

รูปแบบ (template) ท่ีก าหนด โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ช่ือ นามสกุล / ช่ือนิติบุคคล ผู้ขอค้ าประกัน

- ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน และสาขาธนาคาร/ สถาบันการเงินผู้ให้กู้

- เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

- วงเงินท่ีขอค้ าประกัน

- สาเหตุของการปฏิเสธ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 409 รองรับการสร้างเลขท่ีจดหมายปฏิเสธค าขอโดยอัตโนมัติ พร้อมก าหนดเลขท่ีจดหมายตามท่ีก าหนด M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 410 รองรับการจัดท ารายงานท่ีแสดงผลการน าเข้าท่ีผิดพลาดหรือไม่สามารถน าเข้าได้ (Exception report) โดยมี

รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- วันเดือนปีท่ีมีการน าเข้าข้อมูล

- ข้อมูลท่ีไม่สามารถน าเข้าได้

- สาเหตุท่ีไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 411 รองรับการเรียกดูรายการค าขออย่างน้อยตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

- ตามสถานะของค าขอ

- ตามสถานะของการรับช าระค่าธรรมเนียม

- ตามสถานะของเอกสาร

- ตามวันท่ีสร้างค าขอ

- ตามวันท่ีมีการน าเข้าค าขอ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 412 รองรับการเรียกดูรายการ KYC ของลูกค้าอย่างน้อยตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

- ตามระดับความเส่ียง

- ตามวันท่ีบันทึก KYC

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Origination Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

O 413 รองรับการจัดท ารายงานการปิดพอร์ท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ยอดค่าธรรมเนียม และยอดการจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- รายละเอียดเงินค่าประกันชดเชยท่ีต้องเรียกคืน

- ผลการด าเนินงาน 

- สรุปบทวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

O 414 รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

หน้าท่ีงานท่ัวไป

P 101 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืนตามภาพรวมโครงสร้างระบบท่ีมีการแนบรายละเอียด และระบบอ่ืน ๆ ท่ี 

บสย. ก าหนด

M

P 102 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานย่อยอ่ืน อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- Origination 

- Workflow

- Report Portal

- CRM Interface 

- E-Document Interface 

- ERP Interface 

- Delinquency Management

- LED ข้อมูลกรมบังคับคดี 

- เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานย่อยอ่ืนๆ ตามท่ีบสย. ก าหนด

M

P 103 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืน โดยสามารถก าหนดเง่ือนไขการ run batch job ตามเวลาท่ีผู้ใช้งาน

ก าหนดให้อัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้งานมาท าการ run batch เอง

M

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 104 รองรับการน าเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างน้อยในรูปแบบ Excel และ Text file  รวมถึงรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. 

ก าหนด โดยสามารถตรวจความครบถ้วนของข้อมูลเบ้ืองต้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยรองรับการน าเข้าท้ังในรูปแบบ 

manual และ auto-upload

M

P 105 รองรับการแสดงสถานะการน าเข้าข้อมูลจากระบบงานอ่ืน และสถานะการน าข้อมูลออกจากระบบ พร้อมแสดง

รายละเอียดและสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถน าเข้าและ/ หรือน าออกข้อมูลได้

M

P 106 รองรับการจัดเก็บ transaction การน าเข้าหรือประมวลผล ท้ังท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบเรียกดู

ย้อนหลังได้ พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุท่ีน าเข้าหรือประมวลไม่ส าเร็จ ตลอดจนยกเลิกการปรับปรุงข้อมูล 

(Roll Back) ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในทุกข้ันตอนของการประมวลผล transaction น้ัน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของ

ข้อมูล ในกรณีท่ีด าเนินการไม่ส าเร็จ

M

P 107 รองรับการติดตามประวัติการบันทึก การแก้ไขข้อมูลจากระบบได้ โดยแสดงเวลา วันท่ี ข้อมูลท่ีแก้ไข ผู้บันทึกแก้ไข 

โดยรองรับการติดตามประวัติได้ทุกคร้ัง

M

P 108 รองรับการส่งออกข้อมูลรายงานจากระบบได้อย่างน้อยในรูปแบบ Excel และ Text File และรองรับการจัดพิมพ์และ

บันทึกในรูปแบบ PDF ได้

M

P 109 รองรับการระบุหน้ารายงานท่ีต้องการจัดพิมพ์ และสามารถก าหนดเง่ือนไขการจัดพิมพ์รายงานเฉพาะหน้าท่ีผู้ใช้งาน

ระบุได้

M

P 110 รองรับการเรียกดูหน้ารายงานโดยสามารถเลือกหน้ารายงานท่ีต้องการแสดงหรือเรียกดูผ่านระบบได้ M

P 111 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการบันทึกข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์ และจัดส่งให้ตามอีเมล์ท่ีก าหนดไว้ในระบบโดย

อัตโนมัติ โดยไม่ต้องมาบันทึกใหม่ทุกคร้ัง

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 112 รองรับการต้ัง job เพ่ือให้จัดส่งรายงานตามเง่ือนไขท่ีระบุได้ M

P 113 รองรับการก าหนด email list เช่ือมโยงกับเง่ือนไขการจัดส่งข้อมูลออกจากระบบได้อัตโนมัติ M

P 114 รองรับการบันทึกวันเดือนปี ได้ท้ังในรูปแบบของปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. M

P 115 รองรับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี

-  สิทธิการเรียกดูข้อมูล

-  สิทธิการแก้ไขข้อมูล

-  สิทธิการลบข้อมูล

-  สิทธิการบันทึกข้อมูล

- สิทธิการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 116 รองรับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฟังก์ช่ันงาน เมนูงาน หน้าจอการท างาน ฟิลด์ข้อมูล เป็นต้น โดย

สามารถต้ังค่าสิทธิการเข้าถึงได้ท้ังในระดับบุคคล (Individual) และระดับกลุ่ม/ งาน (User groups/ roles)

M

P 117 รองรับการเปล่ียนแปลง และการยกเลิก ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบได้โดยสามารถสร้าง user profile ตามกลุ่มหรือ

บทบาทงานตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 118 รองรับการบริหารจัดการด้านเอกสาร โดยสามารถด าเนินรายการดังต่อไปน้ี

- รองรับการเรียกดูเอกสารท่ีมีการบันทึกและจัดเก็บในระบบ

- รองรับการ upload และ download เอกสารเพ่ือจัดเก็บในระบบ

- รองรับการสร้าง Folder เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเอกสารท่ีมีการบันทึก จัดเก็บและเรียกดูในระบบ

- รองรับการก าหนดสิทธิการลบ แก้ไข เปล่ียนแปลงเอกสารท่ีมีการจัดเก็บในระบบ

- รองรับการก าหนดรูปแบบช่ือไฟล์เอกสารท่ีต้องการจัดเก็บในระบบโดยระบบมีการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบท่ีก าหนด

- รองรับการก าหนดสิทธิการเรียกดูข้อมูลได้ท้ังในระดับ Folder และระดับไฟล์เอกสาร

M

Profile

Customer Profile
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ล าดับท่ี

รองรับการสร้างและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

กรณีบุคคลธรรมดา

- ค าน าหน้า (drop down list ตามท่ี บสย. ก าหนด)

- ช่ือ นามสกุลลูกค้า

- วัน/เดือน/ปี เกิด

- สถานภาพ (โสด แต่งงาน หย่าร้าง)

- ช่ือ นามสกุลคู่สมรส (รองรับการบันทึกข้อมูลแยก Field ได้ระหว่างข้อมูลของลูกค้า และคู่สมรส)

- ท่ีอยู่ (ลูกค้าและคู่สมรส)

- อาชีพ  (ลูกค้าและคู่สมรส)

- รายละเอียดกิจการ (กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว) เช่น ช่ือกิจการ/ร้านค้า สถานท่ีต้ัง เป็นต้น

- เลขประจ าตัวประชาชน  (ลูกค้าและคู่สมรส)

- เบอร์ติดต่อ  (ลูกค้าและคู่สมรส)

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

P 201 M
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กรณีนิติบุคคล 

- ประเภทนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด)

- ช่ือนิติบุคคล

- วันเดือนปีท่ีจดทะเบียน

- ท่ีอยู่

- ประเภทกิจการ

- เลขทะเบียนนิติบุคคล

- เบอร์ติดต่อ

- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (รองรับการบันทึกช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามได้มากกว่า 1 ช่ือ)

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

P 201 M
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P 202 รองรับการบันทึกสถานะการมีชีวิตส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และสถานะการด าเนินกิจการส าหรับนิติบุคคลอย่าง

น้อยดังน้ี

กรณีบุคคลธรรมดา

- มีชีวิต

- เสียชีวิต (พร้อมระบุวันท่ีเสียชีวิต)

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

กรณีนิติบุคคล

- ยังด าเนินกิจการ

- เลิกกิจการอยู่ระหว่างช าระบัญชี (พร้อมระบุวันท่ีเลิกกิจการ)

- เลิกกิจการช าระบัญชีเสร็จส้ิน (พร้อมระบุวันท่ีช าระบัญชีเสร็จส้ิน)

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 203 รองรับการบันทึกสถานะทางการเงินส าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลอย่างน้อยดังน้ี

- ปกติ

- อยู่ระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์

- ล้มละลาย

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 204 รองรับการระบุสถานะการมีชีวิต/ สถานะการด าเนินกิจการ และสถานะทางการเงิน โดยแยกได้ท้ังในระดับข้อมูลหลัก

 และข้อมูลระดับ Customer site (ข้อมูลลูกค้ารายเดียวกันแยกตามธนาคาร/ สถาบันการเงิน) รวมถึงรองรับการ

เรียกดูข้อมูลได้ภายหลังได้

M

P 205 รองรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีบันทึกเข้าระบบให้อัตโนมัติ ส าหรับข้อมูลเลขท่ีบัตรประชาชน เลข

ทะเบียนนิติบุคคล และท่ีอยู่ท่ีระบุ (ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)

M

P 206 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีก าหนด 

เพ่ือตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลลูกค้า ตามข้อมูลอ้างอิงท่ีก าหนด เช่น เลขประจ าตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล 

เป็นต้น ได้

M

P 207 รองรับการบันทึกและจัดเก็บประเภทของลูกค้าอย่างน้อยดังน้ี

- Prospect (ลูกค้าท่ีมีการส่งค าขอค้ าประกัน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ)

- Customer (ลูกค้าได้รับอนุมัติค าขอค้ าประกันท้ังทางตรงและทางอ้อม)

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 208 รองรับการเปล่ียนประเภทของลูกค้าจาก prospect เป็น customer ให้โดยอัตโนมัติเม่ือค าขอได้รับการอนุมัติ โดย

ระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลส าคัญท่ีต้องมีการระบุเพ่ิมเติมพร้อมแจ้งเตือนให้อัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเข้าไประบุ

ข้อมูลให้ครบถ้วน

M

P 209 รองรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีบันทึกเข้าระบบให้อัตโนมัติ ส าหรับข้อมูลเลขท่ีบัตรประชาชน เลข

ทะเบียนนิติบุคคล และท่ีอยู่ท่ีระบุ (ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)

M ซ้ า
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 210 รองรับการจัดเก็บข้อมูล และสร้างข้อมูลลูกค้าโดยสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้มากกว่า 1 ระดับ โดยมีการสร้าง

ข้อมูลลูกค้าระดับข้อมูลหลัก และข้อมูลระดับ Customer site

- ระดับข้อมูลหลักสามารถบันทึกช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจ าตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นข้อมูลลูกค้าระดับ

ข้อมูลหลักท่ีใช้ร่วมกันทุก Customer site โดยระบบน าค่าจากระดับข้อมูลหลักไปแสดงให้ท่ี Customer site อัตโนมัติ

- สามารถสร้างข้อมูลลูกค้าระดับ Customer site ผูกความสัมพันธ์แยกตามธนาคาร/ สถาบันการเงินได้โดยสามารถ

ระบุรายละเอียดข้อมูลลูกค้า พร้อมระบุรายละเอียด ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ สถานะลูกค้า และรายละเอียดต่าง ๆ ใน

เร่ืองสถานะการมีชีวิต/ สถานะการด าเนินกิจการ สถานะทางการเงิน เง่ือนไขการจ่ายช าระอ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงเง่ือนไข

กับธนาคาร

M

P 211 รองรับการระบุความสัมพันธ์ข้อมูลลูกค้าระดับ Customer site กับข้อมูลธนาคาร/ สถาบันการเงิน โดยสามารถเลือก

ธนาคาร/ สถาบันการเงินท่ีมีธุรกรรมกับลูกค้ารายน้ันได้ ท้ังน้ีจะมีค่า list of value ให้เลือกจากฐานข้อมูลธนาคาร/ 

สถาบันการเงินท่ีสร้างไว้ในฐานข้อมูลหลัก

M

P 212 รองรับการเก็บข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูลกรณีท่ีลูกค้ามีการเปล่ียนช่ือ นามสกุล หรือ ช่ือกิจการ โดยมีการจัดเก็บ

ประวัติพร้อมแสดงวันท่ีและผู้ใช้งานท่ีเป็นผู้ด าเนินการ

M

P 213 รองรับการเก็บข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูล กรณีท่ีลูกค้านิติบุคคลมีการแปรสภาพ และการควบรวมกิจการ 

โดยมีการจัดเก็บประวัติ พร้อมแสดงวันท่ี และผู้ใช้งานท่ีเป็นผู้ด าเนินการ

M

P 214 รองรับการจัดเก็บข้อมูล และการอ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลในกรณีนิติบุคคลมีการแปรสภาพ ควบรวม

กิจการ หรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในเร่ืองของการถือหุ้น

M
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ล าดับท่ี

P 215 รองรับการบันทึก และจัดเก็บท่ีอยู่ของลูกค้าอย่างน้อย 3 ท่ีอยู่ โดยสามารถเลือกใช้ฟังก์ช่ันการคัดลอกท่ีอยู่ได้ หากท่ี

อยู่ใดท่ีอยู่หน่ึงซ้ ากัน ดังน้ี

- ท่ีอยู่จดทะเบียน หรือท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

- ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ

- ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้

- ท่ีอยู่อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 216 รองรับการสร้างรหัสลูกค้าโดยอัตโนมัติตามรูปแบบท่ีก าหนด โดยสามารถก าหนดให้มีรูปแบบท้ังตัวอักษร และตัวเลข M

P 217 รองรับการแยกชุดรหัสลูกค้าได้มากกว่า 1 ชุดโดยสามารถก าหนดชุดแยกได้ความต้องการผู้ใช้งาน (เช่น แยกชุดเลขท่ี

ตามประเภทหรือกลุ่มลูกค้า ) ท้ังกรณีท่ีให้ระบบสร้างเลขท่ีให้อัตโนมัติ ตามชุดท่ีก าหนด และกรณีผู้ใช้งานก าหนดเอง

M

P 218 รองรับการผูกความสัมพันธ์ระหว่างรหัสลูกค้า ส าหรับกรณีท่ีลูกค้ามีการกู้ร่วม M
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P 219 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะการใช้งานลูกค้าอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- Active โดยสถานะดังกล่าวสามารถด าเนินการบันทึกรายการ และประมวลผลข้อมูลส าหรับลูกค้ารายดังกล่าวได้

- Inactive โดยสถานะดังกล่าว ระบบจะไม่อนุญาตให้ท ารายการส าหรับลูกค้าดังกล่าวได้ พร้อมท้ังสามารถเรียกดู

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

รายงานแสดงลูกค้าท่ีมีสถานะ Inactive 

พร้อมแสดงวันท่ีบันทึกสถานะ และช่ือผู้ใข้งานท่ีบันทึกสถานะได้

M

P 220 รองรับการจัดเก็บข้อมูลล าดับความเส่ียงของลูกค้าตามท่ี บสย. ก าหนดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

1 : ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง 

2 : มีปัญหาสภาพคล่องระยะส้ัน 

3 : มีปัญหาสภาพคล่องต่อเน่ือง ต้องแก้ไข

4 : ไม่มีศักยภาพ (กิจการฟ้องล้มละลาย หรือลูกค้าเสียชีวิต)

หรืออ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 221 รองรับการจัดเก็บข้อมูลล าดับช้ันหน้ี และเกรดลูกค้าภายในส าหรับลูกค้าแต่ละราย โดยมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้

ในระดับ Customer site เพ่ือระบุแยกรายธนาคาร/ สถาบันการเงิน

M
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P 222 รองรับการต้ัง job เพ่ือให้ระบบประมวลผลการจัดล าดับช้ันหน้ีท่ีต่ าท่ีสุดของลูกค้าแต่ละราย โดยตรวจสอบจากเกรด

ของหนังสือค้ าประกันแต่ละรายการของลูกค้าตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ตรวจสอบภายในธนาคาร/ สถาบันการเงินเดียวกัน 

- ตรวจสอบระหว่างธนาคาร/ สถาบันการเงิน 

- ตรวจสอบระหว่างโครงการ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 223 รองรับการแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลลูกค้าในระบบพร้อมจัดเก็บประวัติการแก้ไขได้ M

P 224 รองรับการก าหนดสิทธิผู้ใช้งานท่ีสามารถสร้าง เพ่ิม แก้ไข และเรียกดูข้อมูลลูกค้าในระบบงานได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่

มีสิทธ์ิเข้ามาท ารายการในฐานข้อมูลลูกค้า

M

P 225 รองรับการก าหนดสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส าหรับ Field ข้อมูลส าคัญ โดยสามารถระบุเง่ือนไขให้มีการอนุมัติในระบบ

ก่อนจึงจะท าให้ข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้งานได้ในระบบ

M

P 226 รองรับการก าหนด Field ข้อมูลส าคัญส าหรับฐานข้อมูลลูกค้า และข้อมูลเง่ือนไขค าขอฯ ตามท่ี บสย. ก าหนด ท่ี

ต้องการให้มีการป้องกันไม่ให้มีผลใช้งานได้หากยังไม่ได้รับการอนุมัติในระบบจากผู้มีอ านาจอนุมัติ

M

P 227 รองรับการก าหนดเง่ือนไขและสร้างความสัมพันธ์ส าหรับข้อมูลลูกค้าท่ีเป็นท้ังเจ้าหน้ีและลูกหน้ีได้ โดยเม่ือมีการสร้าง

ความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว ระบบจะน าข้อมูลลูกค้าไปสร้างข้อมูลเจ้าหน้ีให้อัตโนมัติ และมีความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยง

สามารถเรียกดูได้

M

P 228 รองรับการบันทึกช่ือ หรือ นามสกุล ลูกค้าได้อย่างน้อย 150 ตัวอักษร โดยระบบจัดเก็บช่ือดังกล่าวและจัดแสดงค่าใน

รายงานได้ครบถ้วนทุกรายงาน

M

51



รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 229 รองรับการตรวจสอบรายการข้อมูลลูกค้าท่ีบันทึกซ้ า รวมท้ังสามารถท ารายการโอนยอดลูกหน้ีคงเหลือจากรหัสลูกค้าท่ี

ยกเลิกการใช้งานไปสร้างรายการในรหัสลูกค้าใหม่ให้อัตโนมัติ

M

P 230 รองรับการยกเลิกรหัสลูกค้าท่ีไม่ใช้งานแล้ว โดยระบบต้องตรวจสอบไม่ให้มีรายการคงค้างส าหรับรหัสลูกค้าดังกล่าว M

P 231 รองรับการเรียกดูข้อมูลความสัมพันธ์ลูกค้าว่าเป็นผู้กู้ในหลักประกันใด และสามารถเรียกดูประวัติความสัมพันธ์ผู้กู้

หลัก/ ผู้กู้ร่วมได้

M

P 232 รองรับการเรียกดูประวัติข้อมูลลูกค้าได้ท้ังจากระดับข้อมูลหลักและระดับ customer site โดยสามารถระบุเง่ือนไข

อย่างน้อยดังน้ี

- ตามรหัสลูกค้า

- ตามช่ือ นามสกุลลูกค้า

- ตาม customer site

- ตามสถานะของรหัสลูกค้า

- ตามสถานะการมีชีวิต/ การด าเนินกิจการของลูกค้า

- ตามสถานะทางการเงินของลูกค้า

- ตามสถานะการใช้งานของลูกค้า

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 233 รองรับการค้นหาข้อมูลลูกค้า ตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ช่ือ-นามสกุล

- ช่ือกิจการ/นิติบุคคล

- เลขประจ าตัวประชาชน

- เลขทะเบียนนิติบุคคล

- รหัสลูกค้า

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M

P 234 รองรับการค้นหาข้อมูลลูกค้าท้ังแบบ exactly match และแบบ wild card search M

P 235 รองรับการถ่ายโอนฐานข้อมูลลูกค้าท่ีมีอยู่เดิมเข้าสู่ระบบใหม่ได้ โดยรองรับการน าเข้าข้อมูลแบบจ านวนมากโดยไม่

ต้องท าการบันทึกเข้าระบบทีละรายการ

M

P 236 รองรับการต้ัง job เพ่ือให้ระบบประมวลผลการตรวจสอบข้อมูลการพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลายท่ีน าเข้า โดย

ตรวจสอบจากข้อมูลหลักลูกหน้ีท่ีสามารถจับคู่ได้ และท าการเปล่ียนสถานะของลูกหน้ีเป็น "อยู่ระหว่างการพิทักษ์

ทรัพย์" และ "ล้มละลาย" โดยอัตโนมัติ เม่ือสามารถจับคู่ข้อมูลได้

M

ข้อมูลธนาคารและสถาบันการเงิน

53



รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 237 รองรับการสร้างและจัดเก็บข้อมูลของธนาคารและสถาบันการเงินโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ประเภทของธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ช่ือย่อธนาคาร/ สถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ตัวอักษร

- ท่ีอยู่ส านักงานใหญ่

- สาขาธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- เบอร์โทรศัพท์

- อีเมล์

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 238 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะการใช้งานธนาคารและสถาบันการเงินอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- Active โดยสถานะดังกล่าวสามารถด าเนินการบันทึกรายการ และประมวลผลข้อมูลส าหรับธนาคารและสถาบัน

การเงินดังกล่าวได้

- Inactive โดยสถานะดังกล่าว ระบบจะไม่อนุญาตให้ท ารายการส าหรับธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าวได้ 

- สถานะอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

พร้อมท้ังสามารถเรียกดูรายงานแสดงธนาคารและสถาบันการเงินท่ีมีสถานะ Inactive พร้อมแสดงวันท่ีบันทึกสถานะ 

และช่ือผู้ใข้งานท่ีบันทึกสถานะได้

M

P 239 รองรับการแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลธนาคารและสถาบันการเงินในระบบพร้อมจัดเก็บประวัติการแก้ไขได้ M

P 240 รองรับการก าหนดสิทธิผู้ใช้งานท่ีสามารถสร้าง เพ่ิม แก้ไข และเรียกดูข้อมูลธนาคารและสถาบันการเงินในระบบงานได้

 เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธ์ิเข้ามาท ารายการในฐานข้อมูลธนาคารและสถาบันการเงิน

M

P 241 รองรับการเรียกดูประวัติการแก้ไขข้อมูลธนาคารและสถาบันการเงินได้ โดยสามารถระบุเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ตามประเภทธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามช่ือย่อธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามสถานะการใช้งานธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 242 รองรับการค้นหาข้อมูลธนาคารและสถาบันการเงิน ตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ตามประเภทธนาคาร/ สถาบันการเงิน 

- ตามช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน / สาขา

- ตามช่ือย่อธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามสถานะการใช้งานธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

การบริหารจัดการหนังสือค้ าประกัน และ Letter of Commitment

การสร้างหนังสือค้ าประกัน (Letter of Guarantee) และ Letter of Commitment
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 301 รองรับการสร้างหนังสือค้ าประกัน (Letter of Guarantee) ให้อัตโนมัติโดยแสดงรายละเอียดตาม Letter of Commitment และจากค าขอ และ/หรือ

รายงานพิจารณาการค้ าประกัน ท่ีผ่านการอนุมัติและใบแจ้งหน้ีของค าขอดังกล่าวได้มีการน าไปบันทึกรับช าระแล้ว โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ช่ือนามสกุล หรือช่ือกิจการของผู้กู้

- เลขประจ าตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ท่ีอยู่/ ท่ีต้ังกิจการของผู้กู้

- ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- สาขาธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- วงเงินค้ าประกันท่ีได้รับอนุมัติ

- วัตถุประสงค์การใช้วงเงินสินเช่ือ

- ระยะเวลาการค้ าประกัน (เร่ิมต้นและส้ินสุด)

- ประเภทสินเช่ือ

- เลขท่ีสัญญาเงินกู้

- ประเภทหลักประกัน

- เลขท่ีอ้างอิงหลักประกัน (เช่น เลขท่ีโฉนด เป็นต้น)

- มูลค่าหลักประกัน

- ข้อมูลผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) โดยรองรับการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลธนาคารและสถาบันการเงิน

- รายละเอียดการจ่ายช าระค่าธรรมเนียม เช่น ข้อมูลผู้จ่ายช าระเงิน การผ่อนช าระค่าธรรมเนียม การจ่ายช าระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เคร่ืองหมายบ่งช้ีการคืน

ค่าธรรมเนียม (Refund Fee Flag) เป็นต้น

- วันท่ีได้รับอนุมัติ

- วันท่ีเร่ิมค้ าประกันและวันครบก าหนด

- อัตราค่าธรรมเนียมการค้ าประกันต่อปี

- ช่ือผู้ตรวจสอบและพยาน

- ช่ือผู้อนุมัติ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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ล าดับท่ี

P 302 รองรับการสร้าง Letter of Commitment ให้อัตโนมัติโดยแสดงรายละเอียดตามค าขอ และ/หรือรายงานพิจารณา

การค้ าประกัน ท่ีผ่านการอนุมัติ และใบแจ้งหน้ีของค าขอดังกล่าวได้มีการน าไปบันทึกรับช าระแล้ว โดยมีรายละเอียด

ข้อมูลตามท่ีมีการบันทึกไว้ในค าขอค้ าประกันท่ีผ่านการอนุมัติแล้วมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ 

อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ค าน าหน้า (drop down list ตามท่ี บสย. ก าหนด)

- ช่ือ นามสกุล หรือช่ือกิจการของผู้กู้

- เลขประจ าตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ท่ีอยู่/ ท่ีต้ังกิจการของผู้กู้

- วงเงินค้ าประกันท่ีได้รับอนุมัติ

- วัตถุประสงค์ของการค้ าประกันวงเงินสินเช่ือ

- ระยะเวลาการค้ าประกัน (เร่ิมต้นและส้ินสุด)

- ประเภทสินเช่ือ

- วันท่ีได้รับอนุมัติและวันครบก าหนดของ Letter of Commitment

- อัตราค่าธรรมเนียมการค้ าประกันต่อปีกรณีการขอหนังสือค้ าประกัน

- ช่ือผู้ตรวจสอบและพยาน

- ช่ือผู้อนุมัติ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 303 รองรับการสร้างเลขท่ี Letter of Commitment ตามรูปแบบท่ี บสย. ก าหนดโดยสามารถมีได้ท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

และแยกการสร้างชุดเลขท่ีอัตโนมัติได้มากกว่า 1 ชุด พร้อมสร้าง barcode เลขท่ี Letter of Commitment และ

อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 304 รองรับการสร้างเลขท่ีหนังสือค้ าประกันตามรูปแบบท่ี บสย. ก าหนดโดยสามารถมีได้ท้ังตัวเลขและตัวอักษร และแยก

การสร้างชุดเลขท่ีอัตโนมัติได้มากกว่า 1 ชุด พร้อมสร้าง barcode เลขท่ีหนังสือค้ าประกัน และอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. 

ก าหนด

M

P 305 รองรับการสร้าง template ในรูปแบบท่ี บสย.ก าหนดโดยน าข้อมูลจากระบบงานย่อย Origination มาสร้างให้โดย

อัตโนมัติ ส าหรับเอกสารดังต่อไปน้ี

- หนังสือค้ าประกัน

- Letter of Commitment

M

P 306 รองรับการสร้าง barcode อ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนดเพ่ือแสดงในหนังสือค้ าประกัน และ Letter of Commitment ได้ M

P 307 รองรับการจัดท าหนังสือค้ าประกันและ Letter of Commitment แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือช่ือผู้อนุมัติ

แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการก าหนดระดับความปลอดภัยในการใช้งานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

M

P 308 รองรับการก าหนดอีเมล์ของผู้รับหนังสือค้ าประกัน (ลูกค้าและธนาคาร/ สถาบันการเงิน) เพ่ือใช้ส าหรับการส่งออก

ไฟล์หนังสือค้ าประกันและ Letter of Commitment

M
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P 309 รองรับการบันทึกและสร้างไฟล์หนังสือค้ าประกันและ Letter of Commitment ท่ีมีการก าหนดระดับความปลอดภัย

ในการเรียกดูและแก้ไข โดยมีการจัดส่งไปให้ผู้รับตามเง่ือนไขอีเมล์ท่ีก าหนดไว้โดยอัตโนมัติ

M

P 310 รองรับการเช่ือมโยงกับระบบ E-Document ในการเรียกดูเอกสารประกอบท่ีเก่ียวข้องกับหนังสือค้ าประกันและ 

Letter of Commitment น้ัน ๆ โดยการอ้างอิงเลขท่ีค าขอและเลขท่ีเอกสารท่ี บสย. ก าหนด

M

P 311 รองรับการจัดเก็บสถานะของ Letter of Commitment อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- จัดท าหนังสือค้ าประกัน (พร้อมแสดงเลขท่ีหนังสือค้ าประกันท่ีระบบสร้างให้)

- รอจัดท าหนังสือค้ าประกัน

- ยกเลิก

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 312 รองรับการระบุเง่ือนไขวันหมดอายุของ Letter of Commitment ในรูปแบบวันเดือนปีท่ีหมดอายุ และมีการระบุ flag

 yes/ no ส าหรับ field expire ในเอกสาร Letter of Commitment

M

P 313 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะหนังสือค้ าประกันและ Letter of Commitment โดยมีลักษณะอย่างน้อยดังน้ี  - 

ก าหนดเป็น list of value เพ่ือให้สามารถเลือกได้

- ก าหนดค่าได้โดยผู้ใช้งานโดยสามารถก าหนดได้ท้ังค่า value list และค าอธิบาย

- สามารถระบุได้ท้ังตัวเลขและตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 50 ตัวอักษรพร้อมแสดงค่า value list และค าอธิบายให้ผู้ใช้งานเห็น

เม่ือมีการเลือกสถานะในการบันทึก

- และอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 314 รองรับการจัดเก็บความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใบค าขอมีการสร้างและบันทึกข้อมูลหนังสือค้ าประกันและ Letter of 

Commitment โดยข้อมูลมีการอ้างอิงเลขท่ีเอกสารระหว่างกัน รวมท้ังวันท่ีเอกสารและวันท่ีจัดท า โดยสามารถ

เรียกดูประวัติและรายละเอียดเอกสารท่ีมีการจัดท าและอ้างอิงเอกสารกันในแต่ละใบได้จากระบบ  

- ระหว่างค าขอและหนังสือค้ าประกัน

- ระหว่างค าขอและ Letter of Commitment

- ระหว่าง Letter of Commitment และหนังสือค้ าประกัน

M

P 315 รองรับการบันทึกข้อมูลธนาคาร/ สถาบันการเงินผู้รับประโยชน์ตามท่ีระบุในหนังสือค้ าประกัน รายละเอียดอย่างน้อย

ดังต่อไปน้ี

- ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- สาขา ธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 316 รองรับการลงลายมือช่ือเพ่ืออนุมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) เพ่ือจัดท าเป็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-document) โดยมีการก าหนดระดับความปลอดภัยในการใช้งาน และจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ พรบ. ว่า

ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

M

P 317 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการบันทึกบัญชีส าหรับรายการการบันทึกการค้ าประกันท่ีระบบสร้างให้ เพ่ือให้ระบบ

สามารถเช่ือมต่อข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการค้ าประกันไปบันทึกคู่บัญชีในระบบ ERP ให้โดยอัตโนมัติ

M
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การบริหารจัดการข้อมูลภายหลังการค้ าประกัน

P 318 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลค าขอฯ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการภายหลังการค้ าประกันท่ีมีการบันทึกผ่านระบบ Web portal

 เข้ามาสร้างรายการค าขอฯ ในระบบให้อัตโนมัติ ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด พร้อมแสดงท่ีมา (Source) ของข้อมูล

ให้รู้ว่าน าเข้าจากระบบ Web Portal

M

P 319 รองรับการน าเข้าข้อมูลค าขอฯ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการภายหลังการค้ าประกันจากระบบ Web portal จากหน่วยงาน

ภายใน จาก Batch File จาก Web services ตามประเภทค าขอฯ ท่ีระบุไว้อย่างน้อยดังน้ี

- ค าขอเปล่ียนวงเงินค้ าประกัน

- ค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้กู้

- ค าขอผ่อนผัน และการขอคืนค่าธรรมเนียม

- ค าขอขอคืนค่าธรรมเนียม

- ค าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี/ ไถ่ถอนหลักประกัน

- ค าขอโอนสิทธิเรียกร้อง

- ค าขอยกเลิกการค้ าประกัน

- ค าขออ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 320 รองรับการก าหนดรูปแบบ Running Number ของค าขอฯ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการภายหลังการค้ าประกันได้อย่างน้อย

ในรูปแบบดังน้ี

- รองรับการก าหนดชุด running number ได้มากกว่า 1 ชุด

- รองรับการก าหนดชุด running number โดยสามารถระบุได้ท้ังตัวอักษรและตัวเลข

- รูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 321 รองรับการสร้างเลขท่ีค าขอฯ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการภายหลังการค้ าประกันโดยอัตโนมัติ พร้อมก าหนดเลขท่ีชุดค าขอ

ตามท่ีก าหนด

M

P 322 รองรับการสรุปผลการน าเข้าข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียด และสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ โดยมี

รายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

- วันเดือนปีท่ีมีการน าเข้าข้อมูล

- ข้อมูลท่ีไม่สามารถน าเข้าได้

- สาเหตุท่ีไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 323 รองรับการบันทึกรายละเอียดของค าขอฯ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการภายหลังการค้ าประกัน อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ประเภทค าขอ

- วันเดือนปี (พ.ศ.) ท่ีได้รับค าขอ

- ช่ือผู้ร้องขอ

- ช่ือ นามสกุลลูกค้า / ช่ือนิติบุคคล

- รหัสลูกค้า

- ช่ือผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- เลขท่ี LG

- เลขประจ าตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- รายละเอียดการเปล่ียนแปลงข้อมูล

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 324 รองรับการบันทึก และจัดเก็บสถานะของค าขอฯ สถานะเอกสาร และสถานะค่าธรรมเนียมโดยมีลักษณะอย่างน้อยดังน้ี

  - ก าหนดเป็น list of value เพ่ือให้สามารถเลือกได้

- ก าหนดค่าได้โดยผู้ใช้งานโดยสามารถก าหนดได้ท้ังค่า value list และค าอธิบาย

- สามารถระบุได้ท้ังตัวเลขและตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 50 ตัวอักษรพร้อมแสดงค่า value list และค าอธิบายให้ผู้ใช้งานเห็น

เม่ือมีการเลือกสถานะในการบันทึก

- และอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 325 รองรับการบันทึก และจัดเก็บสถานะของค าขอฯ ในระบบ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- อยู่ระหว่างการพิจารณา (default เม่ือมีการบันทึกค าขอ)

- รอการอนุมัติ

- พิจารณาเสร็จส้ิน (เม่ือมีการพิจารณาอนุมัติ/ ไม่อนุมัติ ในระบบ Workflow)

- ยกเลิกค าขอ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 326 รองรับการบันทึก และจัดเก็บสถานะของเอกสารประกอบการพิจารณาในระบบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รอตรวจเอกสาร (default เม่ือมีการบันทึกค าขอ)

- เอกสารไม่ครบถ้วน

- เอกสารครบถ้วน

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 327 รองรับการบันทึก และแสดงผลของสถานะการอนุมัติรายการค าขอฯ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการภายหลังการค้ าประกันให้

โดยอัตโนมัติตามผลการอนุมัติในระบบย่อย Workflow โดยมีสถานะอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- อนุมัติ

- ไม่อนุมัติ 

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 328 รองรับการเปล่ียนแปลงข้อมูลในระบบโดยอัตโนมัติ ตามรายการค าขอฯ ท่ีได้รับการอนุมัติ M
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P 329 รองรับการบันทึกค่าธรรมเนียมค าขอฯ ท่ีต้องคืนธนาคาร/ สถาบันการเงินในรายการค าขอฯ ท่ีเก่ียวกับกระบวนการ

ภายหลังการค้ าประกัน ท่ีพิจารณาแล้วเข้าเง่ือนไขต้องคืนค่าธรรมเนียมตามท่ี บสย.ก าหนด เพ่ือใช้ในการจัดท า

รายงานส าหรับการจ่ายคืนค่าธรรมเนียม

M

P 330 รองรับการบันทึกและตรวจสอบเง่ือนไข "คืนค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน" หรือ "ไม่คืนค่าธรรมเนียมหนังสือค้ า

ประกัน" ส าหรับการจ่ายคืนค่าธรรมเนียม เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูลส าหรับการค านวณเงินค่าธรรมเนียมหนังสือ

ค้ าประกัน และค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกันรับล่วงหน้า ท่ีต้องคืนตามเง่ือนไขการคืนค่าธรรมเนียมท่ี บสย. ก าหนด

ในข้อมูลหลักผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย ดังน้ี

- การยกเลิกการค้ าประกัน โดยเปรียบเทียบวันท่ีต่ออายุหนังสือค้ าประกัน และวันท่ีขอยกเลิก

   - การขอยกเลิกการค้ าประกันภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ีมีการต่ออายุ จะท าการคืนเงินค่าธรรมเนียม 75%

   - การขอยกเลิกการค้ าประกันภายหลัง 3 เดือน นับจากวันท่ีมีการต่ออายุ จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม

- การขอผ่อนผันและขอคืนค่าธรรมเนียม โดยเปรียบเทียบวันท่ีฟ้อง วันท่ีต่ออายุหนังสือค้ าประกัน และวันท่ีรับช าระ

ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน การปรับเกรดหรือสถานะอ่ืนๆ และเก็บประวัติลูกหน้ี

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 331 รองรับการก าหนดระยะเวลาของสถานะเอกสาร "เอกสารไม่ครบถ้วน" และให้ระบบเปล่ียนสถานะค าขอเป็น "ยกเลิก

ค าขอ" โดยอัตโนมัติในกรณีท่ีค าขอดังกล่าวมีสถานะเอกสารเป็น "เอกสารไม่ครบถ้วน" นานเกินเวลาท่ีก าหนดเง่ือนไข

ใว้ในระบบ

M
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P 332 รองรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์โดยอัตโนมัติ เม่ือสถานะเอกสารเปล่ียนเป็น "เอกสารไม่ครบถ้วน" M

P 333 รองรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์โดยอัตโนมัติเม่ือมีสถานะเอกสารเป็น "เอกสารไม่ครบถ้วน" ก าลังจะครบก าหนด

ระยะเวลาตามท่ีก าหนดเง่ือนไขไว้ในระบบ

M

P 334 รองรับการเช่ือมโยงสถานะค าขอ สถานะเอกสาร และสถานะการพิจารณาอนุมัติไปแสดงในระบบ Portal ให้โดย

อัตโนมัติ

M

P 335 รองรับการบันทึกการต่ออายุหนังสือค้ าประกัน โดยมีการสร้างรายการต่ออายุเก็บประวัติในระบบเพ่ือรองรับการเรียกดู

ในภายหลังได้ โดยสามารถจัดเก็บรายละเอียด อย่างน้อยดังน้ี

- วันท่ีรับช าระ (วันท่ีต่ออายุ)

- เลขท่ีใบเสร็จอ้างอิง

- จ านวนเงินค่าธรรมเนียมรายปี

- จ านวนเงินค่าธรรมเนียมท่ีรับช าระ

- จ านวนเงินค่าธรรมเนียมส่วนเกิน (ถ้ามี)

- อายุหนังสือค้ าประกัน โดยระบบมีการค านวณเง่ือนไขวันหมดอายุส าหรับรายการท่ีต่ออายุให้ใหม่ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 336 รองรับการจัดเก็บข้อมูลการจัดล าดับช้ันหน้ีท่ีได้รับจากธนาคาร/ สถาบันการเงิน Mapping เกรดของธนาคาร/ 

สถาบันการเงินกับเกรดของ บสย. และมีการปรับเกรดของลูกหน้ีตามเง่ือนไขท่ี บสย.ก าหนด มีการเก็บประวัติ เพ่ือ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบ แยกข้อมูลเกรดท่ีได้จากธนาคาร/ สถาบันการเงินกับเกรดท่ีมีการปรับปรุงจาก บสย. และ

เช่ือมโยงกับระบบ Delinquency Management 

โดยแบ่งเป็นเกรด A ถึง F โดยในแต่ละเกรดสามารถระบุสถานะแยกต่างหากได้

A = ลูกหน้ีช้ันปกติ (ลูกหน้ีสามารถผ่อนช าระได้ตามเง่ือนไขของธนาคาร/ สถาบันการเงิน ค้างช าระต้นเงิน และ

ดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกันไม่เกิน 1 เดือน

B = ลูกหน้ีจัดช้ันกลาวถึงเป็นพิเศษ (ลูกหน้ีค้างช าระต้นเงินและดอกเบ้ียเป็นระยะเวลา รวมกันเกินกวา 1 เดือน แต่ไม่

เกิน 3 เดือน)

C = ลูกหน้ีจัดช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน (ลูกหน้ีค้างช าระต้นเงินและดอกเบ้ียเป็นระยะเวลา รวมกันเกินกว่า 3 เดือน แตไม่

เกิน 6 เดือน) 

D = ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย (ลูกหน้ีค้างช าระต้นเงินและดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 

เดือน) 

E = ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ (ลูกหน้ีค้างช าระต้นเงินและดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกัน เกินกว่า 12 เดือน) 

F = ลูกหน้ีท่ี บสย.จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว

M
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P 337 รองรับการบันทึกสถานะของรายการหนังสือค้ าประกัน (Letter of Guarantee) แยกออกจากเกณฑ์การจัดช้ันหน้ีได้ 

อย่างน้อยดังน้ี

- สถานะ "มีการขอผ่อนผัน/เคลม"

- สถานะ "ปรับโครงสร้างหน้ี"

- สถานะ "ฟ้องร้องด าเนินคดี"

- สถานะ "มีค าพิพากษา"

- สถานะ "คดีถึงท่ีส้ินสุด"

- สถานะ "จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว"

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 338 รองรับการจัดท าไฟล์ข้อมูลรายงานสภาพหน้ีราย LG ตามรูปแบบ (template) ท่ีก าหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี

- เลขท่ี LG

- ภาระค้ าประกันรวมของ LG

- เลขท่ีสัญญาราย LG

- ช่ือสัญญา

- วงเงินตามสัญญา

- ภาระหน้ีตามสัญญา

- ล าดับเกรด

- วันท่ีเปล่ียนแปลงข้อมูลล่าสุด

- วันท่ีจัดพิมพ์

- ช่ือผู้กู้

- ธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 339 รองรับการจัดท าไฟล์ข้อมูลรายงานสภาพหน้ีรายลูกค้าตามรูปแบบ (template) ท่ีก าหนด โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อย

ดังน้ี

- รหัสลูกค้า

- เลขท่ีบัตรประจ าตัวประขาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- ภาระค้ าประกัน

- ล าดับเกรดของลูกค้า

- วันท่ีเปล่ียนแปลงข้อมูลล่าสุด

- วันท่ีจัดพิมพ์

- LG ท้ังหมดของลูกค้ารายน้ัน ๆ แยกตามรายธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ล าดับช้ันหน้ีของแต่ละ LG

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 340 รองรับการน าส่งข้อมูลรายงานสภาพหน้ี รายงานการต่ออายุหนังสือค้ าประกัน หรือรายงานอ่ืน ๆ ผ่านช่องทาง Web 

portal หรืออีเมล์หลังจากท าการเลือกและยืนยันช่องทางการจัดส่ง

กรณี Web portal

- รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลรายงานสภาพหน้ีจากระบบ CGS ไปยังระบบ Web portal

- รองรับการสรุปผลการเข่ือมโยงข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้

กรณีอีเมล์

- รองรับการสร้างไฟล์ข้อมูลรายงานสภาพหน้ี พร้อมจัดส่งทางอีเมล์ตามท่ีอยู่ทางอีเมล์ท่ีระบุไว้โดยอัตโนมัติ 

- รองรับการสรุปผลการสร้าง และจัดส่งไฟล์ข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียด และสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถจัดส่ง

ข้อมูลได้

M

P 341 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลรายงานสภาพหน้ี รายงานหนังสือค้ าประกันท่ีจะหมดอายุ หรือรายงานอ่ืน ๆ จากระบบ 

Web portal เข้ามาแสดงรายการในระบบให้อัตโนมัติตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยรองรับการสรุปผลการน าเข้า

ข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้

M

P 342 รองรับการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลสภาพหน้ีท้ังในรูปแบบการน าเข้าไฟล์รายงาน และบันทึกทีละรายการ โดย

สามารถจัดเก็บข้อมูลล าดับช้ันหน้ีได้ท้ังในระดับลูกค้า และระดับ LG

M

P 343 รองรับการประมวลผลการจับคู่ข้อมูลสภาพหน้ีระหว่างธนาคาร/ สถาบันการเงินและ บสย. เพ่ือแปลงสภาพหน้ีให้ตรง

กับหลักเกณฑ์ท่ี บสย. ก าหนดไว้

M
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P 344 รองรับการประมวลผลการเปล่ียนสถานะของหนังสือค้ าประกันโดยอัตโนมัติ เม่ือมีการอนุมัติค าขอผ่อนผัน

ค่าธรรมเนียมหรือค าขอจ่ายค่าประกันชดเชยในระบบ โดยมีการเปล่ียนสถานะดังน้ี

กรณี Micro

- ระบบรองรับการเปล่ียนสถานะหนังสือค้ าประกันเป็น "มีการขอผ่อนผัน/เคลม" ให้อัตโนมัติ 

กรณี Non-Micro

- ระบบรองรับการเปล่ียนสถานะหนังสือค้ าประกันเป็น "ฟ้องด าเนินคดี" ให้อัตโนมัติ

M

P 345 รองรับการประมวลผลหยุดการค านวณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเม่ือหนังสือค้ าประกันมีสถานะตามเง่ือนไขการผ่อน

ผ่อนค่าธรรมเนียมท่ี บสย. ก าหนดในข้อมูลหลักผลิตภัณฑ์ในระบบ อย่างน้อยดังน้ี

กรณี Micro

- เม่ือหนังสือค้ าประกันมีสถานะ "มีการขอผ่อนผัน/เคลม"

กรณี Non-Micro

- เม่ือหนังสือค้ าประกันมีสถานะ "ฟ้องด าเนินคดี"

M

P 346 รองรับการแจ้งเตือนเพ่ือติดตามธนาคาร/ สถาบันการเงิน ท้ังการต่ออายุการค้ าประกัน การติดตามค่าธรรมเนียม การ

ติดตามการรายงานสภาพหน้ี การติดตามงานหลักประกัน การติดตามงานค าขอท่ีไม่ครบถ้วน แสดงเป็นรายงานใน

รูปแบบ Excel ส่งให้ธนาคาร/ สถาบันการเงินได้ท้ังแบบ manual หรือ auto หรือให้ธนาคาร/ สถาบันการเงิน เรียก

รายงานผ่าน Web Portal

M
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P 347 รองรับกระบวนการให้ธนาคาร/ สถาบันการเงินมาบันทึกข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยงกันหลังออก LG แล้ว เช่นเลขท่ีสัญญา

เงินกู้ วันท่ีท าสัญญาและมีรายงานเพ่ือติดตามให้ธนาคาร/ สถาบันการเงินเข้ามาบันทึกและแจ้งเตือนธนาคาร/ สถาบัน

การเงินตามช่องทางท่ีก าหนด

M
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ข้อมูลหลักประกัน

P 401 รองรับการจัดเก็บข้อมูลหลักประกันท้ังในระดับรายรายการ และรายกลุ่ม (ในกรณีท่ีหลักประกันหลายรายการถูก

ประเมินด้วยมูลค่าเดียว จากการจดจ านองรวมกัน) โดยระบบรองรับการท างานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รองรับการผูกความสัมพันธ์ (Parent-Child relationship) ระหว่างรายการหลักประกันแต่ละรายการ กับรายการ

หลักประกันในระดับกลุ่ม เพ่ือใช้ในการแสดงข้อมูลแยกแต่ละระดับโดยแสดงข้อมูลท้ังระดับ Parent และ Child

- รองรับการผูกความสัมพันธ์ระหว่างรายการหลักประกันแต่ละรายการ หรือรายการหลักประกันในระดับกลุ่มกับ

หนังสือค้ าประกันท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการค านวณมูลค่าท้ังระดับแต่ละรายการและระดับยอดรวม

- และอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 402 รองรับการจัดท าไฟล์ข้อมูลรายงานราคาประเมินทรัพย์สินหลักประกันของลูกหน้ี ตามรูปแบบ (template) ท่ีก าหนด 

โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี

- เลขท่ี LG

- เลขท่ีหลักประกัน

- ประเภทหลักประกัน

- ช่ือหลักประกัน

- มูลค่าหลักประกันเดิม

- มูลค่าหลักประกันใหม่

- วันท่ีเปล่ียนแปลงข้อมูลล่าสุด

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 403 รองรับการจัดท าไฟล์ข้อมูลรายงานราคาประเมินทรัพย์สินหลักประกันของลูกหน้ีโดยแสดงรายละเอียดท้ังข้อมูลระดับ

กลุ่ม และแยกแสดงแต่ละดับรายการ (Parent-Child relationship)

M

P 404 รองรับการเช่ือมโยงรายงานราคาประเมินทรัพย์สินหลักประกันของลูกหน้ีจากระบบ Web portal มาแสดงรายการใน

ระบบตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนดให้อัตโนมัติ โดยรองรับการสรุปผลการน าเข้าข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียดและ

สาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้

M
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P 405 รองรับการน าส่งข้อมูลรายงานทรัพย์สินหลักประกันของลูกหน้ีผ่านช่องทาง Web portal หรืออีเมล์หลังจากท าการ

เลือกและยืนยันช่องทางการจัดส่ง

กรณี Web portal

- รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลรายงานทรัพย์สินหลักประกันของลูกหน้ีจากระบบ CGS ไปยังระบบ Web portal

- รองรับการสรุปผลการเข่ือมโยงข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้

กรณีอีเมล์

- รองรับการสร้างไฟล์ข้อมูลรายงานทรัพย์สินหลักประกันของลูกหน้ี พร้อมจัดส่งทางอีเมล์ตามท่ีอยู่ทางอีเมล์ท่ีระบุไว้

โดยอัตโนมัติ 

- รองรับการสรุปผลการสร้าง และจัดส่งไฟล์ข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียด และสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถจัดส่ง

ข้อมูลได้

M
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P 406 รองรับการบันทึกและปรับปรุงราคาประเมินทรัพย์สินหลักประกันของลูกหน้ีท้ังในรูปแบบการน าเข้าไฟล์รายงาน และ

บันทึกทีละรายการโดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- เลขท่ี LG

- เลขท่ีหลักประกัน

- ประเภทหลักประกัน

- ช่ือหลักประกัน

- มูลค่าหลักประกันเดิม

- มูลค่าหลักประกันใหม่

- วันท่ีเปล่ียนแปลงข้อมูลล่าสุด

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 407 รองรับการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของหลักประกันตามสูตรและเง่ือนไขการค านวณท่ี บสย. ก าหนด เพ่ือ

น าไปใช้ประกอบการค านวณการต้ังส ารอง และออกรายงานตามรูปแบบท่ีก าหนด

M

การจัดท าใบแจ้งหน้ี
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P 501 รองรับการค านวณและบันทึกจ านวนเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท่ีได้รับอนุมัติในค าขอค้ าประกัน/ ค า

ขอให้ออกหนังสือค้ าประกัน และหนังสือค้ าประกัน ตามเง่ือนไขการค านวณท่ี บสย. ก าหนด โดยครอบคลุมอย่างน้อย 

ดังน้ี

- อัตราค่าธรรมเนียมข้ันต่ า หรืออัตราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนด ตามเง่ือนไขของผลิตภัณฑ์ หรือหนังสือค้ าประกัน

- อัตราค่าธรรมเนียมแบบข้ันบันได (Tier Rate)

- สัดส่วนเงินชดเชยรัฐบาล ตามเง่ือนไขของโครงการ ผลิตภัณฑ์ หรือหนังสือค้ าประกัน

- อัตราส่วนลดค่าธรรมเนียม ตามเง่ือนไขของโครงการ ผลิตภัณฑ์ หรือหนังสือค้ าประกัน

- เง่ือนไขการผ่อนช าระค่าธรรมเนียม

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 502 รองรับการสร้างรายการใบแจ้งหน้ีจากค าขอค้ าประกัน/ ค าขอให้ออกหนังสือค้ าประกันท่ีได้รับการอนุมัติให้อัตโนมัติ 

โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- รหัสลูกค้า

- เลขประจ าตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- วันท่ีจัดท าใบแจ้งหน้ี

- รายละเอียดเง่ือนไขการค้ าประกัน

- ช่ือโครงการ

- จ านวนเงินค่าธรรมเนียมท่ีระบบค านวณได้

- อ้างอิงเลขท่ีค าขอท่ีมีสถานะการอนุมัติท่ีระบบน ามาสร้าง โดยสามารถเรียกดูแบบ drill down ย้อนกลับไปท่ีใบค า

ขอในระบบ Origination ได้

- วันท่ีครบก าหนดช าระหน้ี

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 503 รองรับการสร้างและบันทึกรายการแจ้งหน้ีค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน จากรายการหนังสือค้ าประกัน (Letter of 

Guarantee) ให้โดยอัตโนมัติ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยสามารถก าหนดได้ตามวันหรือวันท่ีล่วงหน้า เช่น 7 วัน

ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดวันต่ออายุหนังสือค้ าประกัน เป็นต้น พร้อมแสดงรายละเอียดในใบแจ้งหน้ี อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รหัสโครงการ

- รหัสลูกค้า

- รหัสอ้างอิงการจ่ายช าระ (เช่น Bill Payment)

- วันท่ีสร้างรายการ

- วันท่ีครบก าหนดช าระเงิน

- เลขท่ีหนังสือค้ าประกัน

- ช่องทางการจ่ายช าระเงิน

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 504 รองรับการสร้างและบันทึกรายการแจ้งหน้ีค่าประกันชดเชย จากรายการหนังสือค้ าประกันท่ีมีสถานะ "จ่ายค่าประกัน

ชดเชยแล้ว" ให้โดยอัตโนมัติ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รหัสโครงการ

- รหัสลูกค้า

- รหัสอ้างอิงการจ่ายช าระ (เช่น Bill Payment)

- วันท่ีสร้างรายการ

- องค์ประกอบของรายการแจ้งหน้ี เช่น จ านวนเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าทนายความ เป็นต้น

- เง่ือนไขการช าระหน้ี ตามท่ี บสย. ก าหนด เช่น จ านวนเงินงวด จ านวนงวด และอัตราดอกเบ้ีย เป็นต้น

- เลขท่ีหนังสือค้ าประกัน

- รูปแบบล าดับการตัดรายการแจ้งหน้ี เม่ือมีการจ่ายช าระหน้ี เช่น ตัดดอกเบ้ียก่อนเงินต้น เป็นต้น 

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 505 รองรับการสร้างเลขท่ีใบแจ้งหน้ีโดยอัตโนมัติ พร้อมก าหนดเลขท่ีใบแจ้งหน้ีตามรูปแบบท่ี บสย. ก าหนด โดยสามารถ

ก าหนดได้ท้ังตัวอักษรและตัวเลข

M

P 506 รองรับการก าหนดเลขท่ีเอกสารการแจ้งหน้ีได้ท้ังแบบอัตโนมัติ และก าหนดเองโดยผู้ใช้งาน ส าหรับการก าหนดชุดเลขท่ี

เอกสารแบบอัตโนมัติต้องสามารถสร้างชุดเลขท่ีเอกสารได้มากกว่า 1 ชุด

M

P 507 รองรับการบันทึกเลขท่ีอ้างอิงในรายการแจ้งหน้ีและลดหน้ีได้ โดยมีความยาวอย่างน้อย 20 หลัก M

P 508 รองรับการจัดท าใบแจ้งหน้ีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือช่ือแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการก าหนดระดับ

ความปลอดภัยในการใช้งานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

M
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P 509 รองรับการจัดส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนลูกหน้ี เม่ือครบก าหนดช าระหน้ี และผิดนัดช าระหน้ี ตามเง่ือนไขท่ี บสย. 

ก าหนด

M

P 510 รองรับการเรียกดูประวัติรายการยกเลิกใบแจ้งหน้ี โดยจัดเก็บข้อมูลเหตุผล วันท่ียกเลิก ผู้ท่ีท าการยกเลิก จ านวนเงินท่ี

ยกเลิก และข้อมูลใบแจ้งหน้ี เพ่ือรองรับการจัดพิมพ์รายงานการยกเลิกรายการใบแจ้งหน้ี

M

P 511 รองรับการจัดท าและพิมพ์ใบแจ้งหน้ีในรูปแบบท่ี บสย. ก าหนด M

P 512 รองรับการจัดพิมพ์ส าเนาของใบแจ้งหน้ีได้ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง โดยให้มีการแสดงค าว่า "ส าเนา" ในใบแจ้งหน้ีท่ีพิมพ์ซ้ า 

และระบบจัดเก็บจ านวนคร้ังท่ีพิมพ์ส าเนา ผู้พิมพ์และเหตุผล

M

P 513 รองรับการบันทึกยกเลิกรายใบแจ้งหน้ี พร้อมระบุเหตุผลของการยกเลิกเป็น drop down list ตามท่ี บสย ก าหนด 

โดยก าหนดสิทธิการยกเลิกรายการใบแจ้งหน้ี เฉพาะผู้ใช้งานท่ีได้รับสิทธิให้เข้าท ารายการได้เท่าน้ัน

M

P 514 รองรับการจัดท าตารางการผ่อนช าระหน้ี ตามเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการบันทึกเง่ือนไขการรับ

ช าระ และจัดท ารายงาน AR Aging report ให้ถูกต้อง

M
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P 515 รองรับการบันทึกและจัดท าค าขอประนอมหน้ี และหนังสือรับสภาพหน้ี โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รหัสโครงการ

- รหัสลูกค้า

- วันท่ีสร้างรายการ

- องค์ประกอบของรายการแจ้งหน้ี เช่น จ านวนเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าทนายความ เป็นต้น

- เง่ือนไขการช าระหน้ี ตามท่ี บสย. ก าหนด เช่น จ านวนเงินงวด จ านวนงวด และอัตราดอกเบ้ีย เป็นต้น

- เลขท่ีหนังสือค้ าประกัน

- รูปแบบล าดับการตัดรายการแจ้งหน้ี เม่ือมีการจ่ายช าระหน้ี เช่น ตัดดอกเบ้ียก่อนเงินต้น เป็นต้น

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 516 รองรับการจัดท าหนังสือแจ้งภาระหน้ี และตารางการค านวณภาระหน้ี ตามรูปแบบท่ี บสย. ก าหนด M

P 517 รองรับการบันทึกรายการปรับปรุงการตัดหน้ีสูญเพ่ือบันทึกรายการปรับปรุงหน้ีในระบบ พร้อมเช่ือมโยงรายการไป

ปรับปรุงบัญชีในระบบ ERP ให้อัตโนมัติ

M

P 518 รองรับกระบวนการติดตามค่าธรรมเนียม เพ่ือการส่งข้อมูลให้ธนาคาร/ สถาบันการเงินในรูปแบบ Excel หรือ text 

File ท่ี Portal หรือทาง อีเมล์โดยอัตโนมัติ

M
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การรับช าระ

P 601 รองรับการบันทึกรับช าระอย่างน้อยด้วยวิธีต่อไปน้ี โดยสามารถก าหนดรหัสบัญชีส าหรับวิธีการรับช าระเงินแต่ละ

ประเภท โดยระบบต้องรองรับการเรียกดูข้อมูลตามประเภทรายการรับช าระได้

- เงินสด

- เงินโอน

- Direct debit

- เช็คเรียกเก็บ

- เช็คลงวันท่ีล่วงหน้า (Post-dated cheque: PDC)

- Bill payment

- Credit card

- วิธีการรับช าระรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 602 รองรับการน าเข้าข้อมูลการรับช าระ จากธนาคาร/ สถาบันการเงินท่ี บสย. ท าธุรกรรมด้วย ตามรูปแบบท่ีตกลงร่วมกัน M
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P 603 รองรับการบันทึกรับช าระในรูปแบบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รองรับการรับช าระโดยจับคู่กับใบแจ้งหน้ีมากกว่า 1 ใบพร้อมกัน

- รองรับการรับช าระแบบยังไม่จับคู่กับใบแจ้งหน้ี

- รองรับการรับช าระคู่กับใบแจ้งหน้ีบางส่วน (partial receipt)

- รองรับการรับช าระมากกว่ามูลค่าตามใบแจ้งหน้ี

- รองรับการบันทึกรายการรับช าระเงิน กรณีช าระด้วยเช็คมากกว่า 1 ฉบับ

- รองรับการบันทึกรายการรับช าระเงินเกินได้

- รองรับการบันทึกรายการรับช าระท่ีมีค าอธิบายรายการรับช าระได้ครบถ้วนโดยแสดงข้อความครบถ้วน

- รูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 604 รองรับการก าหนดขอบเขต (Threshold) ของเงินขาดท่ีอนุญาตให้มีการรับช าระและจัดท าใบเสร็จรับเงิน เพ่ือให้

สามารถจัดท าหนังสือค้ าประกัน และ/ หรือ Letter of Commitment ได้โดยสามารถก าหนดได้อย่างน้อยในรูปแบบ

ดังต่อไปน้ี

- ไม่เกินร้อยละของมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี

- ไม่เกินจ านวนเงินท่ีก าหนด

- ไม่เกินร้อยละของมูลค่าตามใบแจ้งหน้ีและไม่เกินจ านวนเงินท่ีก าหนด

- รูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 605 รองรับการบันทึกส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมตามค าขอท่ีได้รับอนุมัติและค่าธรรมเนียมท่ีได้รับช าระเป็นค่าใช้จ่าย

บัญชีท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีส่วนต่างอยู่ในขอบเขต (Threshold) ท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 606 รองรับการบันทึกรับช าระและจัดท าใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลท้ังหมดต้องแสดงในประวัติการรับช าระ และรายการท่ีน าไปใช้ในการ

กระทบยอดธนาคาร/ สถาบันการเงินตลอดจนรายงานการรับช าระ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รหัสลูกค้าและช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- ช่ือผู้ช าระเงิน เป็นลูกค้า หรือธนาคาร/ สถาบันการเงิน หรือ อ่ืนๆ

- ท่ีอยู่

- เลขท่ีใบแจ้งหน้ีท่ีช าระ โดยเลือกเลขท่ีใบแจ้งหน้ีของลูกค้าดังกล่าวมา Apply กับรายการรับช าระ

- เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน

- วงเงินท่ีค้ าประกัน

- ช่ือผลิตภัณฑ์/ โครงการท่ีค้ าประกัน

- มูลค่าท่ีรับช าระท้ังหมด

- มูลค่าท่ีสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้

- มูลค่าส่วนท่ีเกินจากมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี โดยระบบค านวณและแสดงมูลค่าให้อัตโนมัติ

- วิธีรับช าระ

- ข้อมูลท่ีระบุในเช็ค ได้แก่ เลขท่ีเช็ค วันท่ีบนเช็ค ธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- รหัสอ้างอิงการรับช าระ

- ผู้รับช าระ

- วันท่ีรับช าระ

- ข้อมูลธนาคาร/ สถาบันการเงิน กรณีเป็นรายการโอนเงิน

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 607 รองรับการเปล่ียนสถานะการรับช าระเป็น รับช าระแล้วโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทท่ีได้รับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล

M

P 608 รองรับการสร้างเลขท่ีใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ พร้อมก าหนดเลขท่ีใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบท่ี บสย. ก าหนด โดย

สามารถก าหนดได้ท้ังตัวอักษรและตัวเลข

M

P 609 รองรับการก าหนดเลขท่ีเอกสารการรับช าระได้ท้ังแบบอัตโนมัติ หรือก าหนดเองโดยผู้ใช้งาน ส าหรับการก าหนดชุด

เลขท่ีเอกสารแบบอัตโนมัติต้องสามารถสร้างชุดเลขท่ีเอกสารได้มากกว่า 1 ชุด

M

P 610 รองรับการจัดท าใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือช่ือแบบอิเล็กทรอนิกส์ M

P 611 กรณี Direct Debit รองรับการสร้างและน าออก text file เป็น batch ส าหรับการรับช าระแบบ Direct Debit ใน

รูปแบบท่ีธนาคาร/ สถาบันการเงินต่าง ๆ ก าหนด

M

P 612 กรณี Direct Debit รองรับน าเข้า text file เป็น batch ส าหรับการรับช าระแบบ Direct Debit ในรูปแบบท่ีธนาคาร/

 สถาบันการเงินต่าง ๆ ก าหนด

M

P 613 กรณีเช็คเรียกเก็บ รองรับการจัดท าและพิมพ์ใบน าฝากจากระบบ M
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P 614 รองรับการบันทึกเปล่ียนแปลงสถานะเช็ครับ เพ่ือติดตามการน าฝากและเรียกเก็บเงิน โดยสามารถแสดงสถานะได้ 

อย่างน้อยดังน้ี

- สถานะ "น าฝาก" หมายถึง เม่ือน าฝากเช็คเข้าธนาคาร/ สถาบันการเงินแล้ว

- สถานะ "รอเรียกเก็บ" หมายถึง ได้รับแจ้งจากธนาคาร/ สถาบันการเงินว่าเช็คไม่สามารถเรียกเก็บได้ และจะรอ

ติดตามลูกค้าอีกคร้ัง 

โดยสามารถระบุวันท่ีปรับปรุงรายการรอเรียกเก็บได้ และสามารถให้ผู้ใช้งานระบุประเภทรายการได้ว่าเป็นรายการหัก

บัญชีหรือไม่

- สถานะ "น าฝากซ้ า" หมายถึง บสย. ได้รับแจ้งจากลูกค้าให้น าฝากเช็คใบเดิม เพ่ือช าระหน้ี อีกคร้ัง โดยสามารถระบุ

วันท่ีน าฝากซ้ าได้ในระบบ

- สถานะ "รับช าระแทน" หมายถึง บสย. ได้รับเช็คใบใหม่หรือเงินโอน เพ่ือช าระหน้ีแทนเช็คใบเดิม โดยสามารถระบุ

ประเภทการรับช าระแทนได้

ว่าเป็นการรับช าระด้วยเช็คหรือเงินโอน พร้อมอ้างอิงเลขท่ีเช็คใบเดิมได้ 

- สถานะ "ยกเลิก" หมายถึง สถานะท่ีมีการยกเลิกรับช าระเงิน โดยระบบจัดเก็บวันท่ียกเลิกในระบบ

- สถานะ "เรียกเก็บไม่ได้" หมายถึง สถานะท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และครบก าหนดวันท่ีรอติดตาม โดยผู้ใช้งาน

ปรับปรุงสถานะเช็คดังกล่าวได้ และระบบสร้างรายการปรับปรุงบัญชีลูกหน้ีเช็คเรียกเก็บไม่ได้ เพ่ือเช่ือมโยงเข้าระบบ

บัญชีแยกประเภท

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 615 รองรับการบันทึกสถานะเช็ครับ โดยมีเง่ือนไข อย่างน้อยดังน้ี

- รองรับการบันทึกสถานะ "น าฝาก" โดยสามารถระบุข้อมูลวันท่ีน าฝาก ธนาคาร/ สาขา ท่ีน าฝาก เลขท่ีบัญชีธนาคาร 

และเลขท่ีใบน าฝาก ส าหรับรายการรับช าระ

- รองรับการบันทึกสถานะ "รับช าระแทน" โดยสามารถอ้างอิงเลขท่ีเช็คเดิม พร้อมระบุข้อมูลวันท่ีน าฝาก ธนาคาร/ 

สาขา ท่ีน าฝาก เลขท่ีบัญชีธนาคาร และเลขท่ีใบน าฝากได้

- รองรับการบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีเงินฝากระหว่างทาง และเช็ครอน าฝาก เช่ือมโยงไปท่ีระบบบัญชีแยก

ประเภทท่ัวไปให้อัตโนมัติ 

ส าหรับรายการรับช าระท่ีมีสถานะ "น าฝาก" และ "รับช าระแทน"

- รองรับการบันทึกเปล่ียนแปลงสถานะ จากสถานะ "น าฝาก" เป็นสถานะ "รอเรียกเก็บ" ได้ โดยไม่เกิดรายการ

ปรับปรุงบัญชี

- รองรับการบันทึกน าฝากเช็คซ้ า โดยเปล่ียนจากสถานะ "รอเรียกเก็บ" เป็นสถานะ "น าฝากซ้ า" เพ่ือแยกประเภท

สถานะการน าฝากได้

- ระบบป้องกันไม่ให้เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขสถานะ ส าหรับรายการรับช าระท่ีมีสถานะ "ยกเลิก" และ "เรียกเก็บไม่ได้"

- รองรับการบันทึกปรับปรุงล้างรายการบัญชีเงินฝากระหว่างทางและเช็ครอน าฝากเช่ือมโยงไประบบบัญชีแยก

ประเภทท่ัวไปให้อัตโนมัติ 

ส าหรับรายการรับช าระท่ีมีสถานะ "ยกเลิก" และ "เรียกเก็บไม่ได้" โดยมีการตรวจสอบว่ารายการดังกล่าวผ่านการ

กระทบยอดเงินฝากธนาคารแล้วหรือไม่

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 616 รองรับการเรียกดูข้อมูลและปรับปรุงสถานะเช็ครับลงวันท่ีล่วงหน้า พร้อมแสดงรายละเอียดประกอบ M

P 617 รองรับการบันทึกข้อมูลการรับช าระจากลูกค้า โดยการบันทึกรายการตัดยอดลูกหน้ีคงค้างหรือแสดงรายการคงค้างใน 

AR Aging ให้อัตโนมัติ พร้อมเช่ือมโยงรายการไปปรับปรุงบัญชีให้ในระบบ ERP อัตโนมัติ โดยมีเง่ือนไขการท างาน

อย่างน้อยดังน้ี

- รองรับการรับช าระแบบ unidentified พร้อมระบุเลขท่ีอ้างอิงการช าระในกรณีท่ียังไม่มีข้อมูลลูกค้าในข้อมูลหลัก

ลูกค้า (customer master) และยังไม่ทราบใบแจ้งหน้ี 

- รองรับการรับช าระแบบ unapplied  พร้อมระบุเลขท่ีอ้างอิงการช าระในกรณีท่ีมีข้อมูลลูกค้าในข้อมูลหลักลูกค้า 

(customer master)  แต่ยังไม่ทราบใบแจ้งหน้ี

- และอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 618 รองรับการเรียกรายการรับช าระแบบ unapplied มาบันทึกจับคู่กับรายการใบแจ้งหน้ี และระบุลูกค้าท่ีต้องการรับ

ช าระ โดยเม่ือจับคู่แล้วระบบจะท าการล้างรายการหน้ีคงค้าง และบันทึกปรับปรุงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

M

P 619 รองรับการเรียกรายการรับช าระแบบ unidentified มาบันทึกจับคู่กับรายการใบแจ้งหน้ี และระบุลูกค้าท่ีต้องการรับ

ช าระ โดยเม่ือจับคู่แล้วระบบจะท าการล้างรายการหน้ีคงค้าง และบันทึกปรับปรุงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ

M
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P 620 รองรับการบันทึกรับช าระแบบเบ็ดเตล็ดท่ีไม่ต้องมีใบแจ้งหน้ี โดยสามารถบันทึกรายการโดยระบุข้อมูลอย่างน้อย

ดังต่อไปน้ี 

- รหัสลูกค้าและช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- ผู้จ่ายช าระเงิน

- ท่ีอยู่

- ประเภทรายได้

- ค าอธิบาย

- เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน

- มูลค่าท่ีรับช าระท้ังหมด

- มูลค่าท่ีสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้

- วิธีรับช าระ

- ข้อมูลท่ีระบุในเช็ค ได้แก่ เลขท่ีเช็ค วันท่ีบนเช็ค ธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- รหัสอ้างอิงการรับช าระ

- ผู้รับช าระ

- วันท่ีรับช าระ

- ข้อมูลธนาคาร/ สถาบันการเงิน กรณีเป็นรายการโอนเงิน

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 621 รองรับการจัดเก็บสถานะของการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถป้องกันไม่ให้มีการพิมพ์ซ้ า และสามารถก าหนด

สิทธิผู้ใช้งานเฉพาะผู้ท่ีได้รับสิทธิในการพิมพ์ซ้ าได้เท่าน้ัน

M

P 622 รองรับการจัดท าและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบท่ี บสย. ก าหนด และพิมพ์ทีละหลายใบพร้อมกันได้ M

P 623 รองรับการจัดพิมพ์ส าเนาของใบเสร็จรับเงินได้ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง โดยให้มีการแสดงค าว่า "ส าเนา" ในใบเสร็จรับเงินท่ี

พิมพ์ซ้ า และระบบจัดเก็บจ านวนคร้ังท่ีพิมพ์ส าเนา ผู้พิมพ์ และเหตุผล

M

P 624 รองรับการบันทึกยกเลิกรายการรับช าระ พร้อมระบุเหตุผลของการยกเลิกเป็น drop down list ตามท่ี บสย ก าหนด 

โดยก าหนดสิทธิการยกเลิกรายการรับช าระเฉพาะผู้ใช้งานท่ีได้รับสิทธิให้เข้าท ารายการได้เท่าน้ัน

M

P 625 รองรับการเรียกดูประวัติรายการยกเลิกการบันทึกรายการรับช าระ โดยจัดเก็บข้อมูลเหตุผล วันท่ียกเลิก ผู้ท่ีท าการ

ยกเลิก จ านวนเงินท่ียกเลิก และข้อมูลใบเสร็จรับเงิน เพ่ือรองรับการจัดพิมพ์รายงานการยกเลิกรายการรับช าระ

M
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P 626 รองรับการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลหลักบัญชีธนาคารอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รหัสธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน (แบบเต็ม)

- ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงินแบบย่อ

- สาขาธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- เลขท่ีบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ประเภทบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์ ประจ า กระแสเงินสด)

- เลขท่ีบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชี

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 627 รองรับการก าหนดสิทธิในการเรียกดู แก้ไข หรือลบข้อมูลหลักธนาคาร/ สถาบันการเงิน M

P 628 รองรับการป้องกันการสร้างข้อมูลหลักธนาคาร/ สถาบันการเงินซ้ ากับข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบ M

P 629 รองรับการกลับบัญชี bank clearing ส าหรับรายการน าฝากเช็คเป็นบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงินโดยอัตโนมัติเม่ือ

สามารถกระทบยอดกับ bank statement ได้

M

P 630 รองรับการกระทบยอดธนาคาร/ สถาบันการเงินอย่างน้อยด้วยวิธีต่อไปน้ี

- กระทบยอดรายการด้วยการจับคู่แบบ manual 

- กระทบยอดรายการโดยอัตโนมัติด้วยเง่ือนไขท่ีก าหนด

  หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 631 รองรับการบันทึกรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร/ สถาบันการเงิน และสามารถส่งค่าไปยังระบบ ERP เพ่ือบันทึก

รายการในคู่บัญชีท่ีก าหนดไว้โดยอัตโนมัติ

M

P 632 รองรับการค านวณยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชีนาคาร โดยแสดงรายละเอียดในรูปแบบของ

- จ านวนเงินยกมา (balance brought forward)

- การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหว่างงวด

- จ านวนเงินคงเหลือ (ending balance)

M

P 633 รองรับการน าเข้าไฟล์ Bank Statement หรือไฟล์ข้อมูลการรับช าระจากธนาคาร/ สถาบันการเงินต่าง ๆ ในรูปแบบ

ตามท่ี บสย. ก าหนดเพ่ือจับคู่และกระทบยอดกับรายการรับช าระโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขในการจับคู่

อย่างน้อยดังน้ี

- เลขท่ีอ้างอิง

- จ านวนเงิน

- ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- อ่ืนๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 634 รองรับการบันทึกและจัดเก็บสถานะของการกระทบยอดบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงินอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- clear (เม่ือกระทบยอดกับบัญชีธนาคารได้)

- unclear (เม่ือยังไม่สามารถกระทบยอดกับบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงินได้)

- อ่ืนๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 635 รองรับการสร้างรายการรับช าระแบบ unidentified receipt โดยอัตโนมัติจากรายการท่ีไม่สามารถกระทบยอดได้

ระหว่างรายการรับช าระ (RV) กับรายการตาม Bank statement

M

P 636 รองรับการเช่ือมโยงรายการไปบันทึกคู่บัญชีท่ีก าหนดในระบบ ERP โดยอัตโนมัติตามรอบท่ีก าหนดอย่างน้อยรายการ

ต่อไปน้ี

- รายการใบแจ้งหน้ี

- รายการรับช าระ แบบ unidentified, unapplied, apply และรายการรับช าระแบบเบ็ดเตล็ด รวมถึงรายการท่ีมี

การน ารายการ unidentified และ unapplied มาจับคู่บันทึกรายการกับใบแจ้งหน้ี

- รายการคืนค่าธรรมเนียม (AR Contra account)

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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การค านวณรายได้ (Income Calculation) ต้ังส ารอง และการค านวณค่าธรรมเนียมในการติดตามหน้ี

P 701 รองรับการค านวณรายได้จากค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเพ่ือใช้ในการบันทึกบัญชี ตามรอบความถ่ีรายวัน รายสัปดาห์

 รายเดือน และช่วงเวลาท่ีก าหนดได้ โดยพิจารณาเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี 

- รองรับการแยกรายได้ท่ีต้องรับรู้ตามจริงกับเงินท่ีได้รับการชดเชยจากรัฐบาลตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้

- รองรับการประมวลผลการยกเลิก และลดวงเงินค้ าประกันท่ีมีผลต่อการรับรู้รายได้ประจ าเดือน

- รองรับการปรับปรุงแก้ไขตารางค านวณค่าธรรมเนียม

- รองรับการกระจายการรับรู้รายได้ล่วงหน้าได้

- รองรับการลงรายการทางบัญชี 

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 702 รองรับการก าหนดสิทธิผู้ใช้งานในการปรับปรุงรายได้ย้อนหลัง เพ่ือป้องกันการแก้ไขข้อมูลรายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต M

P 703 รองรับการค านวณภาระค้ าประกันเฉล่ีย (Average Outstanding) ตามสูตรและเง่ือนไขการค านวณท่ี บสย. ท่ีก าหนด

 และสามารถประมวลผลตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- รายธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- รายผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- รายลูกค้า

- ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี)

- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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P 704 รองรับการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการค านวณการต้ังส ารองส าหรับโครงการ Non-PGS ตามสูตรและเง่ือนไขการ

ค านวณตามมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง (เช่น IAS39 IFRS39 เป็นต้น) และ/หรือตามท่ี บสย. ท่ีก าหนด โดยพิจารณา

ตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- เกรดของ LG ท่ีต้องท าการต้ังส ารอง (เกรด C ถึง E)

- ประเภทการค้ าประกัน

- หลักประกันท่ีเก่ียวข้อง

- อัตราการต้ังส ารอง

- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 705 รองรับการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการค านวณการต้ังส ารองส าหรับโครงการ PGS โดยมีการอ้างอิงมูลค่าส ารองจาก

รายได้ของผลิตภัณฑ์โครงการ PGS ท่ีรับรู้ภายในเดือนมาใช้ในการประมวลผลและค านวณ ตามมาตรฐานบัญชีท่ี

เก่ียวข้อง (เช่น IAS39 IFRS39 เป็นต้น) หรือตามสูตรและเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด

M

P 706 รองรับการประมวลผลการค านวณมูลค่าส ารองตามมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง (เช่น IAS39 IFRS39 เป็นต้น) หรือตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้

M

P 707 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการบันทึกบัญชีส าหรับรายการการรับรู้รายได้ และการต้ังส ารอง ตามมาตรฐานบัญชีท่ี

เก่ียวข้อง (เช่น IAS39 IFRS39 เป็นต้น) เพ่ือให้ระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไปบันทึกคู่บัญชีในระบบ ERP 

ให้โดยอัตโนมัติ

M
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P 708 รองรับการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการค านวณค่าธรรมเนียมในการติดตามหน้ี โดยมีการอ้างอิงจ านวนเงินท่ีได้รับช าระ 

จากการติดตามหน้ี โดยผู้รับจ้างติดตามหน้ีมาใช้ในการประมวลผลและค านวณ ตามสูตรและเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด

M

P 709 รองรับการประมวลผลการค านวณค่าธรรมเนียมในการติดตามหน้ี ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ M

P 710 รองรับการค านวณค่า Incentive เพ่ือใช้ในการจ่ายคืนให้แก่ธนาคาร/ สถาบันการเงินหรือผู้รับผลประโยชน์ ตาม

เง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนดได้ พร้อมรองรับการเช่ือมโยงรายการจาก CGS ไปยัง ERP เพ่ือบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี

ท่ีเก่ียวข้อง หรือเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด

M

การบริหารค่าประกันชดเชย (Claim Management)

P 801 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลค าขอจ่ายค่าประกันชดเชย จากระบบ Web portal มาแสดงรายการในระบบให้อัตโนมัติ

ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด

M

P 802 รองรับการก าหนดรูปแบบ Running Number ของค าขอฯ ได้อย่างน้อยในรูปแบบดังน้ี

- รองรับการก าหนดชุด running number ได้มากกว่า 1 ชุด

- รองรับการก าหนดชุด running number โดยสามารถระบุได้ท้ังตัวอักษรและตัวเลข

M

P 803 รองรับการสร้างเลขท่ีค าขอค้ าประกันโดยอัตโนมัติ พร้อมก าหนดเลขท่ีชุดค าขอตามท่ีก าหนด M

P 804 รองรับการเช่ือมโยงกับระบบ E-Document เพ่ือเรียกดูไฟล์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับค าขอ โดยการเช่ือมโยงด้วยเลขท่ีค า

ขอและหรือเลขท่ีอ้างอิงอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 805 รองรับการสรุปผลการน าเข้าข้อมูล พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุในกรณีท่ีไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ โดยมี

รายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

- วันเดือนปีท่ีมีการน าเข้าข้อมูล

- ข้อมูลท่ีไม่สามารถน าเข้าได้

- สาเหตุท่ีไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 806 รองรับการบันทึกรายละเอียดของค าขอจ่ายค่าประกันชดเชย อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ประเภทค าขอ

- วันเดือนปี ท่ีได้รับค าขอ

- ช่ือผู้ร้องขอ

- ช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- รหัสลูกค้า

- เลขท่ี Port

- ช่ือโครงการ

- ช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- เลขท่ี LG

- สถานะการด าเนินคดี เช่น ไม่ได้ด าเนินคดี ฟ้องร้องด าเนินคดี มีค าพิพากษา คดีถึงท่ีส้ินสุด เป็นต้น

- ล าดับในการขอเคลม

- วงเงินค้ าประกัน

- สถานะค าขอ/ สถานะอนุมัติ

- วันเดือนปี ท่ีสร้างค าขอ

- จ านวนต้นเงินจ่ายค่าประกันชดเชย

- วันท่ีผิดนัด และอัตราดอกเบ้ีย (กรณีโครงการ Non-PGS)

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 807 รองรับการบันทึก และจัดเก็บสถานะของค าขอฯ สถานะเอกสาร และสถานะค่าธรรมเนียมโดยมีลักษณะอย่างน้อยดังน้ี

  

- ก าหนดเป็น list of value เพ่ือให้สามารถเลือกได้

- ก าหนดค่าได้โดยผู้ใช้งานโดยสามารถก าหนดได้ท้ังค่า value list และค าอธิบาย

- สามารถระบุได้ท้ังตัวเลขและตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 50 ตัวอักษรพร้อมแสดงค่า value list และค าอธิบายให้ผู้ใช้งานเห็น

เม่ือมีการเลือกสถานะในการบันทึก

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 808 รองรับการบันทึก และจัดเก็บสถานะของค าขอฯ ในระบบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- อยู่ระหว่างการพิจารณา (default เม่ือมีการบันทึกค าขอ)

- รอการอนุมัติ

- พิจารณาเสร็จส้ิน - เม่ือมีการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติในระบบ Workflow

- ยกเลิกค าขอ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 809 รองรับการบันทึก และจัดเก็บสถานะของเอกสารประกอบการพิจารณาในระบบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รอตรวจเอกสาร (default เม่ือมีการบันทึกค าขอ)

- เอกสารไม่ครบถ้วน

- เอกสารครบถ้วน

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 810 รองรับการบันทึก และแสดงผลของสถานะการอนุมัติรายการค าขอฯ ให้โดยอัตโนมัติตามผลการอนุมัติในระบบย่อย 

Workflow โดยมีสถานะอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- อนุมัติ

- ไม่อนุมัติ 

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 811 รองรับการเปล่ียนแปลงข้อมูลในระบบโดยอัตโนมัติ ตามรายการค าขอฯ ท่ีได้รับการอนุมัติ โดยรองรับการบันทึกวันท่ี

อนุมัติจ่ายเคลม และปรับปรุงยอดจ่ายค่าประกันชดเชยสะสม ณ ปัจจุบัน ให้อัตโนมัติ

M

P 812 รองรับการก าหนดระยะเวลาของสถานะเอกสาร "เอกสารไม่ครบถ้วน" และให้ระบบเปล่ียนสถานะค าขอเป็น "ยกเลิก

ค าขอ" โดยอัตโนมัติในกรณีท่ีค าขอดังกล่าวมีสถานะเอกสารเป็น "เอกสารไม่ครบถ้วน" นานเกินเวลาท่ีก าหนดเง่ือนไข

ใว้ในระบบ

M

P 813 รองรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์โดยอัตโนมัติ เม่ือสถานะเอกสารเปล่ียนเป็น "เอกสารไม่ครบถ้วน" M

P 814 รองรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์โดยอัตโนมัติเม่ือมีสถานะเอกสารเป็น "เอกสารไม่ครบถ้วน" ก าลังจะครบก าหนด

ระยะเวลาตามท่ีก าหนดเง่ือนไขไว้ในระบบ

M

P 815 รองรับการเช่ือมโยงสถานะค าขอ สถานะเอกสาร และสถานะการพิจารณาอนุมัติไปแสดงในระบบ Portal ให้โดย

อัตโนมัติ

M

P 816 รองรับการลงลายมือช่ือเพ่ืออนุมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) เพ่ือจัดท าเป็นเอสการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-document) โดยมีการก าหนดระดับความปลอดภัยในการใช้งานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 817 รองรับการประมวลผลการจ่ายค่าประกันชดเชยสะสม เม่ือมียอดจ่ายค่าประกันชดเชยสะสมสูงกว่ายอด Max claim 

ระบบสามารถปรับสถานะค าขอเป็น “เกินวงเงิน” ได้อัตโนมัติ เพ่ือป้องกันการจ่ายค่าประกันชดเชยเกิน

M

P 818 รองรับการก าหนดล าดับค าขอให้อัตโนมัติ ในกรณีท่ีเป็น Port ของธนาคาร/ สถาบันการเงินท่ีไม่ได้ระบุล าดับค าขอ 

โดยพิจารณาเง่ือนไขอย่างน้อย ดังน้ี

- วันท่ีรับค าขอจ่ายค่าประกันชดเชย

- เวลาท่ีรับค าขอจ่ายค่าประกันชดเชย

- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 819 รองรับการระบุเลขท่ีค าฟ้อง ส าหรับโครงการ Non-micro และระบบท าการปรับสถานะ "ฟ้องด าเนินคดี" ให้โดย

อัตโนมัติ

M

P 820 รองรับการป้องกันไม่ให้สามารถอนุมัติรับค าขอพิจารณาจ่ายค่าประกันชดเชย หากไม่มีการระบุเลขท่ีค าฟ้อง ส าหรับ

โครงการ Non-micro

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 821 รองรับการประมวลผลค าขอฯ เป็น Batch เพ่ือใช้ในการค านวณยอดค่าประกันชดเชย ตามเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างน้อย 

ดังน้ี

- ล าดับค าขอฯ

- สัดส่วนการจ่ายค่าประกันชดเชยตามเง่ือนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์

- ยอดจ่ายค่าประกันชดเชยสะสม ณ ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับยอด Max claim โดยเม่ือมียอดจ่ายค่าประกันชดเชย

สะสมสูงกว่ายอด Max claim ระบบสามารถปรับสถานะค าขอเป็น “เกินวงเงิน” ได้อัตโนมัติ เพ่ือป้องกันการจ่ายเกิน

- อัตราดอกเบ้ีย และวันท่ีเร่ิมค านวณดอกเบ้ีย

- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด 

และ ต้องสามารถออกแบบระบบให้ปรับเปล่ียนสูตร ตัวแปร เพ่ือการค านวณได้ในอนาคต

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 822 รองรับการแสดงสรุปรายละเอียดการประมวลผลการจ่ายค่าประกันชดเชย ตามล าดับค าขอฯ เม่ือเสร็จส้ินการ

ประมวลผล batch ค าขอฯ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี

- เลขท่ีค าขอฯ

- เลขท่ี LG

- ล าดับท่ีค าขอฯ

- ช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- ยอดต้นเงินจ่ายค่าประกันชดเชยเบิกตามค าขอฯ

- ยอดต้นเงินจ่ายค่าประกันชดเชยท่ีค านวณได้จริง

- วันท่ีค าขอฯ

- สถานะ (เกินวงเงิน / สมบูรณ์)

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 823 รองรับการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เช่น ล าดับท่ีค าขอฯ เป็นต้น และการคัดออกรายการค าขอฯ ในหน้าจอแสดงสรุป

รายละเอียดการประมวลผลการจ่ายค่าประกันชดเชยพร้อมประมวลผลค าขอฯ ใหม่อีกคร้ัง

M

P 824 รองรับการน ารายการค าขอฯ ในล าดับถัดไป ภายใน batch ไปใช้ในการประมวลผลค าขอฯ ในกรณีท่ีมีการปฏิเสธค า

ขอฯ หรือคัดออกรายการค าขอฯ บางรายการ

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 825 รองรับการค านวณเปรียบเทียบระหว่างยอด Max claim และยอดจ่ายค่าประกันชดเชยสะสม เพ่ือปรับปรุงผลค่ายอด

 Max claim คงเหลือในระบบได้อัตโนมัติ ตามรอบเวลาท่ีก าหนด อย่างน้อย ดังน้ี

- รายวัน

- รายเดือน

- รายไตรมาส

- รายปี

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 826 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการบันทึกบัญชีส าหรับรายการการบันทึกการจ่ายค่าประกันชดเชย เพ่ือให้ระบบสามารถ

เช่ือมต่อข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายค่าประกันชดเชยไปบันทึกคู่บัญชีในระบบ ERP ให้โดยอัตโนมัติ

M

P 827 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลการจ่ายค่าประกันชดเชย (Interface) ไปยังระบบ ERP แยกตามรายธนาคาร/ สถาบัน

การเงิน ตามรอบท่ีก าหนด รวมถึงรองรับการเก็บข้อมูลเลขท่ี LG ท่ีเก่ียวข้อง

M

P 828 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลการจ่ายช าระจากระบบ ERP เม่ือได้รับการยืนยันการจ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว พร้อมปรับ

สถานะ LG เป็น "จ่ายเงินค่าประกันชดเชย" ให้อัตโนมัติ

M

P 829 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลการจ่ายช าระไปสร้างรายการแจ้งหน้ี (การ์ดลูกหน้ี) ในระบบงานย่อย "การจัดท าใบแจ้งหน้ี" 

ตามวันท่ีจ่ายเคลม โดยระบบรองรับการท างานอย่างน้อยดังน้ี

- ระบบส่งอีเมล์ และข้อความทางมือถือแจ้งสถานะความเป็นหน้ีแก่ผู้กู้ทราบโดยอัตโนมัติ

- ระบบรองรับการปรับเกรด LG เป็น F ให้โดยอัตโนมัติ

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 830 รองรับการจัดท าไฟล์หนังสือแจ้งเรียกเงินค่าประกันชดเชยส่วนเกิน หนังสือแจ้งการปิดพอร์ท โดยครอบคลุม

รายละเอียดตามท่ี บสย. ก าหนด และรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลไปยัง Portal หรืออีเมล์ของธนาคาร/ สถาบันการเงิน

ท่ีก าหนดไว้ได้

M

การเรียกดูข้อมูล และจัดท ารายงาน

P 901 รองรับการก าหนดสิทธ์ิของ users และ user groups ในการเรียกดูรายงานแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดได้ M

P 902 รายงานแต่ละประเภทต้องสามารถเรียกดูได้ตามคร้ัง (ad hoc) และอัตโนมัติ (scheduled job) รวมถึงจัดส่งรายงาน

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี
รองรับการเรียกข้อมูลและจัดท ารายงานโดยแสดงข้อมูลและรูปแบบตามท่ีก าหนดในเอกสารท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบด้วยเอกสาร/ รายงานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รายงานสรุปการอนุมัติค าขอค้ าประกัน (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) 

- รายงานข้อมูลการอนุมัติค าขอค้ าประกันแบบผิดปกติ (Exception report)

- รายงานแสดงรายการแจ้งหน้ี

- รายงานแสดงรายการรับช าระและออกใบเสร็จรับเงิน

- รายงานแยกอายุลูกหน้ี (AR Aging report)

- รายงานแสดงข้อมูลบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- รายงานพิจารณาค าขอ แบ่งตามประเภทค าขอ

- รายงานแสดงรายการหนังสือค้ าประกันท่ีจะหมดอายุภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด

- รายงานแสดงรายการค าขอฯ ประเภทท่ีต้องจัดท าหนังสือแนบท้ายหนังสือค้ าประกัน (Side letter) ตามรูปแบบ (template) ท่ีก าหนด

- รายงานแสดงรายการค าขอยกเลิก เพ่ือจัดท าเป็นจดหมายยกเลิกการค้ าประกันตามรูปแบบ (template) ท่ีก าหนด

- รายงานข้อมูลสภาพหน้ีลูกค้าท่ีไม่มีการปรับปรุง ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด

- รายงานข้อมูลสภาพหน้ีลูกค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ (Exception report)

- รายงานแสดงล าดับช้ันหน้ีเปรียบเทียบระหว่างเกรดท่ีได้รับจากธนาคาร/ สถาบันการเงินและเกรดลูกค้าภายใน

- รายงานข้อมูลหลักประกันท่ีไม่มีการปรับปรุงตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

- รายงานข้อมูลหลักประกันท้ังในระดับรายรายการ และรายกลุ่ม 

- รายงานข้อมูลหลักประกันท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ (Exception report)

- รายงานเพ่ือติดตามให้ธนาคารเข้ามารายงาน สภาพหน้ีและหลักประกัน ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด และส่งข้อมูลให้ธนาคาร/ สถาบันการเงินอัตโนมัติ

P 903 M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี
- รายงานการติดตามและป้องกันแก้ไขหน้ี NPGs 

- รายงานเกรดลูกค้าภายในตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

- รายงานสรุปและแสดงรายละเอียดการต้ังส ารองค่าประกันชดเชย

- รายงานการรับรู้รายได้ประจ าเดือน 

- รายงานสรุปรายการพิจารณาค าขอจ่ายค่าประกันชดเชย

- รายงานสรุปรายการจ่ายค่าประกันชดเชย

- รายงานแสดงยอด Max claim คงเหลือ

- รายงานสรุปแสดงสถานะของการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 

- รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

P 903 M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 904 รองรับการจัดท าและพิมพ์รายงานท่ีเก่ียวกับการแจ้งหน้ีและการรับช าระโดยแสดงข้อมูลและรูปแบบตามท่ีก าหนดใน

เอกสารท่ีออกแบบไว้ เพ่ือการตรวจสอบรายการ

อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รายงานแสดงใบแจ้งหน้ีคงเหลือ

- รายงานแสดงรายละเอียดการรับช าระประจ าวัน

- รายงานสรุปแสดงสถานะของการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 

- รายงานสรุปรายการ unidentified คงเหลือ

- รายงานสรุปรายการ unapplied คงเหลือ

- AR voucher

- Receipt voucher

- AR aging report 

- Invoice listing report

- Receipt listing Report 

- รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 905 รองรับการเรียกดูและจัดพิมพ์รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ "น าฝาก" "รับช าระแทน" "รอเรียกเก็บ" "น าฝากซ้ า" 

"ยกเลิก" และ "เรียกเก็บไม่ได้"

M

P 906 รองรับการเรียกดูสถานะเช็คและจัดพิมพ์ทะเบียนคุมเช็ครับได้จากระบบ M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 907 รองรับการเรียกดูข้อมูลและแสดงรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับเช็ครับ เพ่ือประโยชน์ในการท ารายการกระทบยอดเงิน

ฝากธนาคาร อย่างน้อยดังน้ี

- ข้อมูลช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ข้อมูลสาขาธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ข้อมูลเลขท่ีบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ข้อมูลเลขท่ีเช็ค

- ข้อมูลวันท่ีท่ีน าฝากธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ข้อมูลวันท่ีระบุในเช็ค

- มูลค่าตามท่ีระบุในเช็ค

- รหัสและช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน

- เลขท่ีเอกสารใบส าคัญรับ

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 908 รองรับการจัดท าและแสดง AR aging report โดยแสดงข้อมูลท่ีเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาท่ีเลือก พร้อมสถานะของลูกหน้ี

น้ัน ๆ ในช่วงเวลาท่ีเลือก

M

P 909 รองรับการเรียกดูสถานะของใบแจ้งหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระ (overdue) โดยแสดงตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนด (aging 

bucket)

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 910 รองรับการเรียกดูข้อมูล Letter of Commitment และหนังสือค้ าประกันด้วยการอ่านค่าบน barcode ตามท่ี บสย. 

ก าหนด

M

P 911 รองรับการเรียกดูข้อมูล Letter of Commitment และหนังสือค้ าประกัน เพ่ือดูข้อมูลหรือจัดท ารายงาน ด้วยเง่ือนไข

ดังอย่างน้อยดังน้ี

- ตามเลขท่ีเอกสาร

- ตามรหัสลูกค้า

- ตามเลขประจ าตัวประชาชนหรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ตามวันท่ีครบก าหนด (เป็นวันท่ี และ เป็นช่วงเวลา)

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M

P 912 รองรับการเรียกดข้อมูลใบแจ้งหน้ีเพ่ือดูข้อมูลหรือเพ่ือจัดท ารายงาน อย่างน้อยด้วยเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

- ตามเลขท่ีเอกสาร

- ตามวันท่ีใบแจ้งหน้ี (เป็นวันท่ี และ เป็นช่วงเวลา)

- ตามรหัสลูกค้า

- ตามเลขประจ าตัวประชาชนหรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ตามวันท่ีครบก าหนด (เป็นวันท่ี และ เป็นช่วงเวลา)

- ตามธนาคาร/ สถาบันการเงินผู้ให้กู้

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 913 รองรับการเรียกดข้อมูลการรับช าระใบเสร็จรับเงินเพ่ือดูข้อมูลหรือเพ่ือจัดท ารายงาน อย่างน้อยด้วยเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

- ตามเลขท่ีเอกสาร

- ตามวันท่ีใบเสร็จรับเงิน (เป็นวันท่ี และ เป็นช่วงเวลา)

- ตามรหัสลูกค้า

- ตามเลขประจ าตัวประชาชนหรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ตามวันท่ีครบก าหนด (เป็นวันท่ี และ เป็นช่วงเวลา)

- ตามประเภทการรับช าระ

- ตามธนาคาร/ สถาบันการเงินผู้ให้กู้

- ตามเลขท่ีอ้างอิงการรับช าระ

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 914 รองรับการเรียกดูข้อมูลหรือจัดท ารายงานท่ีเก่ียวกับบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงิน อย่างน้อยด้วยเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

- ตามเลขท่ีบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงิน (รายบัญชี หรือเป็นช่วง)

- ตามช่ือธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามเลขท่ีรายการ (transaction) (เป็นวันท่ี และ เป็นช่วงเวลา)

- ตามประเภทรายการ

- ตามสถานะของการกระทบยอด (clear/ unclear)

- ตามวันท่ีท่ีมีการเรียกข้อมูล

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M

P 915 รองรับการจัดท ารายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงิน โดยสามารถก าหนดวิธีการแสดงผลของ

ข้อมูลได้ดังต่อไปน้ี

- รองรับการเรียกและแสดงผลของข้อมูลท้ังก่อนและหลังการกระทบยอด

- รองรับการแสดง sub total ของรายการในแต่ละหน้า และ grand total ของรายการท้ังหมดรวมทุกหน้า

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 916 รองรับการเรียกดูรายการค าขอฯ อย่างน้อยตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

- ตามสถานะของค าขอ

- ตามสถานะของเอกสาร

- ตามสถานะของการรับช าระค่าธรรมเนียม

- ตามวันท่ีสร้างค าขอ

- ตามวันท่ีมีการน าเข้าค าขอ

- ตามสถานะการอนุมัติค าขอฯ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 917 รองรับการเรียกรายงานแสดงรายการค าขอฯ ท่ีเข้าเง่ือนไขการคืนค่าธรรมเนียมธนาคาร/ สถาบันการเงิน อย่างน้อย

ดังน้ี

- รายงานแสดงรายการค าขอ ค้ าประกันท่ีมีสถานะ “ไม่อนุมัติ”

- รายงานแสดงรายการค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูล ท่ีมีเง่ือนไข “คืนค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ”

- รายงานแสดงรายการผ่อนผันท่ีมีเง่ือนไข  “คืนค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน”

- รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 918 รองรับการประมวลผลรายงานแสดงรายการค าขอฯ ประเภทท่ีต้องจัดท าหนังสือแนบท้ายหนังสือค้ าประกัน (Side 

letter) ตามรูปแบบ (template) ท่ีก าหนด อย่างน้อยตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

- ตามประเภทค าขอฯ

- ตามวันท่ีรับค าขอฯ

- ตามวันท่ีอนุมัติ

- ตามธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 919 รองรับการประมวลผลรายการค าขอฯ ประเภทท่ีต้องจัดท าหนังสือแนบท้ายหนังสือค้ าประกัน (Side letter) ท่ีได้รับ

การอนุมัติแล้ว เพ่ือจัดท าเป็นหนังสือแนบท้ายหนังสือค้ าประกัน (Side letter) ตามรูปแบบ (template) ท่ีก าหนด

M

P 920 รองรับการประมวลผลรายการค าขอยกเลิก เพ่ือจัดท าเป็นจดหมายยกเลิกการค้ าประกันตามรูปแบบ (template) ท่ี

ก าหนด

M

P 921 รองรับการจัดท าและจัดพิมพ์หนังสือหรือจดหมาย โดยรองรับการท างานอย่างน้อยดังน้ี

- มีการ Run เลขท่ีแยกตามประเภทจดหมาย / หนังสือ

- มีการระบุสถานะการจัดพิมพ์ (จัดพิมพ์แล้ว/ยังไม่จัดพิมพ์)

- สามารถออกรายงานสรุปการจัดพิมพ์เอกสารเพ่ือใช้ในการควบคุมการรับ-ส่ง โดยแยกตามประเภทเอกสารท่ีจัดพิมพ์

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 922 รองรับการจัดท ารายงานการต่ออายุหนังสือค้ าประกันท่ีถึงก าหนดภายในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียด

อย่างน้อยดังน้ี (สามารถส่งข้อมูลให้ ธนาคาร/ สถาบันการเงินและน าข้อมูลท่ีธนาคาร/ สถาบันการเงินแจ้งกลับได้ท้ัง 

บันทึก หรือ Import ข้อมูล)

- ช่ือผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- เลขท่ี LG

- ช่ือผู้กู้

- วันท่ีต่ออายุล่าสุด

- วันครบรอบการต่ออายุ

- จ านวนวันจนถึงวันหมดอายุ

- วงเงินค้ าประกันล่าสุด

- รายละเอียดการช าระเงิน เช่น รหัสอ้างอิง ช่องทาง/ประเภทการจ่ายช าระ จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระ วันท่ีจ่ายช าระเ 

เป็นต้น

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 923 รองรับการออกรายงานข้อมูลสภาพหน้ีลูกค้าท่ีไม่มีการปรับปรุง ตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ตามประเภทการค้ า

- ตามผลิตภัณฑ์

- ตามกลุ่มลูกค้า

- ตามช่วงเวลา 

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M

P 924 รองรับการออกรายงานข้อมูลสภาพหน้ีลูกค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบผิดปกติ (Exception report) ตามเง่ือนไขอย่าง

น้อยดังน้ี

- ลูกหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกรดแบบก้าวกระโดดต้ังแต่ 2 ข้ันข้ึนไป เช่น จากเกรด A เป็นเกรด C หรือ จากเกรด D 

เป็นเกรด B เป็นต้น

- ลูกหน้ีท่ีมีเกรดเดิมเป็นระยะเวลานาน เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปีข้ึนไป

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 925 รองรับการจัดท าหนังสือน าส่งรายงานสภาพหน้ีตามรูปแบบ (Template) ท่ีก าหนด พร้อม E-signature โดยจะต้อง

เป็นไปตามข้อก าหนดของ พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 926 รองรับการจัดท ารายงานแสดงล าดับช้ันหน้ีเปรียบเทียบระหว่างเกรดท่ีได้รับจากธนาคาร/ สถาบันการเงินและเกรด

ลูกค้าภายใน โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี

- ช่ือผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- ช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- เกรดธนาคาร/ สถาบันการเงินเดิม

- เกรดธนาคาร/ สถาบันการเงินใหม่

- วันท่ีอัพเดทเกรดธนาคาร/ สถาบันการเงินล่าสุด

- เกรดลูกค้าภายในเดิม

- เกรดลูกค้าภายในใหม่

- วันท่ีอัพเดทเกรดลูกค้าภายในล่าสุด

- การเปรียบเทียบระหว่างเกรดสองประเภท (แตกต่าง/ ไม่แตกต่าง)

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 927 รองรับการออกรายงานข้อมูลหลักประกันท่ีไม่มีการปรับปรุง ตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ตามประเภทหลักประกัน

- ตามผลิตภัณฑ์

- ตามกลุ่มลูกค้า

- ตามช่วงเวลา 

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 928 รองรับการจัดท าหนังสือน าส่งรายงานข้อมูลหลักประกันตามรูปแบบ (Template) ท่ีก าหนด พร้อม E-signature M

P 929 รองรับการออกรายงานข้อมูลหลักประกันท้ังในระดับรายรายการ และรายกลุ่ม (Parent-child relationship) โดย

แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี

- เลขท่ีหลักประกัน

- ช่ือหลักประกันแต่ละรายการ และรายกลุ่ม

- มูลค่าหลักประกันเดิม

- มูลค่าหลักประกันใหม่

- ความสัมพันธ์ระหว่างรายการหลักประกันแต่ละรายการ กับรายการการหลักประกันในระดับกลุ่ม (ถ้ามี)

- ความสัมพันธ์ระหว่างรายการหลักประกันแต่ละรายการ หรือรายการหลักประกันในระดับกลุ่มกับหนังสือค้ าประกันท่ี

เก่ียวข้อง

- วันท่ีเปล่ียนแปลงข้อมูลค่าสุด

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

121



รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Profile and Transactions Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 930 รองรับการจัดท ารายงานส าหรับการติดตามและป้องกันแก้ไข NPGs ได้ในมุมมองต่างๆ โดยแสดงรายละเอียดอย่าง

น้อยดังน้ี

- รายช่ือ นามสกุล ลูกค้า 

- เกรดเดือนปัจจุบัน เทียบกับเดือนก่อนหน้า 

- วันท่ีท่ีบันทึกเกรด 

- ข้อมูลติดต่อลูกค้า 

- ข้อมูล LG

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 931 รองรับการออกรายงานสรุปและแสดงรายละเอียดการต้ังส ารองค่าประกันชดเชยได้ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย

ดังน้ี

- เกรด

- ประเภทการค้ าประกัน

- รองรับการเลือกเกณฑ์ “ท้ังหมด” ในการเรียกข้อมูลของ LG ทุกเกรดและทุกประเภทการค้ า

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 932 รองรับการเรียกรายงานการรับรู้รายได้ประจ าเดือน ตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ตามธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- ตามพอร์ท

- ตามลูกค้า

- ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M

P 933 รองรับการออกรายงาน Average out ตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ตามธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- ตามพอร์ท

- ตามลูกค้า

- ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 934 รองรับการออกรายงานสรุปรายการค าขอจ่ายค่าประกันชดเชย เพ่ือน าไปขออนุมัติค าขอฯ เป็น Batch โดยต้องแสดง

ข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี

- เลขท่ีและรายการค าขอเคลม 

- สถานะค าขอ (เกิน / ไม่เกิน ยอด Max claim)

- จ านวนเงินท่ีเคลมได้

- ภาระค้ าประกัน

- ยอด Max claim คงเหลือ

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 935 รองรับการเรียกดูรายงานสรุปรายการจ่ายค่าประกันชดเชย ตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ตามสถานะค าขอ

- ตามสถานะการจ่ายค่าประกันชดเชย

- ตามผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- ตามธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด (รองรับการเรียงล าดับการจ่ายค่าประกันชดเชยตามรายการจ่ายล่าสุดได้)

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 936 รองรับการออกรายงานแสดงยอด Max claim คงเหลือตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังน้ี

- ตามธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ตามประเภทผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- ตามพอร์ท

- ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

- ตามสัดส่วน Max claim คงเหลือ

- ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด

M

P 937 รองรับการออกรายงานสรุปและแสดงรายละเอียดการค านวณค่าธรรมเนียมในการติดตามหน้ี ตามรูปแบบท่ี บสย. 

ก าหนด

M

P 938 รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด M

การตรวจเย่ียมลูกหน้ี

P 1001 รองรับการน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการจัดกลุ่มในการตรวจเย่ียมลูกค้าตามเง่ือนไขเกณฑ์ความเส่ียงท่ี บสย. (P220) ก าหนด 

ให้ระบบประมวลผลอัตโนมัติ เพ่ือมอบหมายงานตามเง่ือนไขและนโยบาย โดยสามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ 

มอบหมายงานได้ และรองรับการปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบได้

M ต่อกับP220 P221

P 1002 รองรับการท างานของ ผู้รับผิดชอบ โดยให้สามารถท านัดหมายกับลูกค้าเพ่ือไปตรวจเย่ียม อย่างน้อยต้องมีข้อมูล วัน 

เวลา สถานท่ี เบอร์โทรติดต่อ เพ่ือการนัดหมาย หรือข้อมูลอ่ืนๆตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

P 1003 รองรับการบันทึกข้อมูลผลการตรวจเย่ียมตามรายการท่ี บสย. ก าหนด ประกอบด้วย ข้อมูลรายการการตรวจเย่ียม 

รูปภาพ ต าแหน่งท่ีต้ัง (Location) ด้วย Mobile และให้ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจเย่ียมเพ่ือน าไปจัดเกรดลูกค้า

ภายในได้

M

P 1004 รองรับการประมวลผลการจัดเกรดตามรายการการตรวจเย่ียมได้ และการพิจารณาอนุมัติการจัดเกรดภายใน M

P 1005 รองรับการบันทึกข้อมูลลูกค้าได้ เช่น ท่ีต้ังในการท าธุรกิจ รายงานธุรกิจ การติดต่อ รูปภาพ และข้อมูลอ่ืนๆตามท่ี บสย.

 ก าหนด

M

P 1006 รองรับการจัดเก็บประวัติการติดต่อ ประวัติการตรวจเย่ียม เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ประวัติการจัดเกรด ประวัติการ

แก้ไขข้อมูลได้ และข้อมูลอ่ืนๆตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 1007 รองรับการเรียกดูรายงานเพ่ือการวิเคราะห์ผลการตรวจเย่ียม

รองรับการเรียกดูรายงานผลการตรวจเย่ียมลูกค้าแต่ละราย 

จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจเย่ียมลูกค้า ตามผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงาน เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการตรวจเย่ียม

 และรายงานอ่ืนๆตามท่ี บสย. ก าหนด

M

P 1008 รองรับการเรียกดูรายงานผลการบริหารหน้ี NPG (ท้ัง PGS และ Non-PGS) M

P 1009 รองรับการเรียกดูรายงานกลุ่มแนวโน้ม กลุ่มลูกค้าเกรด B เป็น NPG M

P 1010 รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด M
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ล าดับท่ี
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หน้าท่ีงานท่ัวไป

D 101 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืนตามภาพรวมโครงสร้างระบบท่ีมีการแนบรายละเอียด และระบบอ่ืน ๆ ท่ี 

บสย. ก าหนด

M

D 102 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานย่อยอ่ืน อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- Origination

- Profile and transactions management

- Workflow

- Report Portal

- CRM Interface 

- E-Document Interface 

- ERP Interface 

- LED ข้อมูลกรมบังคับคดี 

- เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานย่อยอ่ืนๆ ตามท่ีบสย. ก าหนด

M

D 103 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืน โดยสามารถก าหนดเง่ือนไขการ run batch job ตามเวลาท่ีผู้ใช้งาน

ก าหนดให้อัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้งานมาท าการ run batch เอง ในแต่ละคร้ัง

M

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี
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D 104 รองรับการน าเข้าและส่งออกข้อมูลได้อย่างน้อยในรูปแบบ Excel และ Text file  รวมถึงรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. 

ก าหนด โดยสามารถตรวจความครบถ้วนของข้อมูลเบ้ืองต้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยรองรับการน าเข้าท้ังในรูปแบบ 

manual และ auto-upload

M

D 105 รองรับการแสดงสถานะการน าเข้าข้อมูลจากระบบงานอ่ืน และสถานะการน าข้อมูลออกจากระบบ พร้อมแสดง

รายละเอียดและสาเหตุ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถน าเข้าและ/ หรือน าออกข้อมูลได้

M

D 106 รองรับการจัดเก็บ transaction การน าเข้าหรือประมวลผล ท้ังท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบเรียกดู

ย้อนหลังได้ พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุท่ีน าเข้าหรือประมวลไม่ส าเร็จ ตลอดจนยกเลิกการปรับปรุงข้อมูล 

(Roll Back) ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในทุกข้ันตอนของการประมวลผล transaction น้ัน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของ

ข้อมูล ในกรณีท่ีด าเนินการไม่ส าเร็จ

M

D 107 รองรับการติดตามประวัติการบันทึก การแก้ไขข้อมูลจากระบบได้ โดยแสดงเวลา วันท่ี ข้อมูลท่ีแก้ไข ผู้บันทึกแก้ไข 

โดยรองรับการติดตามประวัติได้ทุกคร้ัง

M

D 108 รองรับการส่งออกข้อมูลรายงานออกจากระบบได้อย่างน้อยในรูปแบบ Excel และ Text File และรองรับการจัดพิมพ์

และบันทึกในรูปแบบ PDF ได้

M

D 109 รองรับการระบุหน้ารายงานท่ีต้องการจัดพิมพ์ และสามารถก าหนดเง่ือนไขการจัดพิมพ์รายงานเฉพาะหน้าท่ีผู้ใช้งาน

ระบุได้

M

D 110 รองรับการเรียกดูหน้ารายงาน โดยสามารถเลือกหน้ารายงานท่ีต้องการแสดงหรือเรียกดูผ่านระบบได้ M
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D 111 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการบันทึกข้อมูลรายงานในรูปแบบไฟล์ และจัดส่งให้ตามอีเมล์ท่ีก าหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดย

ไม่ต้องมาบันทึกใหม่ทุกคร้ัง

M

D 112 รองรับการต้ัง job เพ่ือให้จัดส่งรายงานตามเง่ือนไขท่ีระบุได้ M

D 113 รองรับการก าหนด email list เช่ือมโยงกับเง่ือนไขการจัดส่งข้อมูลออกจากระบบได้อัตโนมัติ M

D 114 รองรับการบันทึกวันเดือนปี ในรูปแบบของปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. M

D 115 รองรับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ดังน้ี

-  สิทธิการเรียกดูข้อมูล

-  สิทธิการแก้ไขข้อมูล

-  สิทธิการลบข้อมูล

-  สิทธิการบันทึกข้อมูล

- สิทธิการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

D 116 รองรับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฟังก์ช่ันงาน เมนูงาน หน้าจอการท างาน ฟิลด์ข้อมูล เป็นต้น โดย

สามารถต้ังค่าสิทธิการเข้าถึงได้ท้ังในระดับบุคคล (Individual) และระดับกลุ่ม/ งาน (User groups/ roles)

M

D 117 รองรับการค้นหาข้อมูล ผ่าน Web Browser เวอร์ช้ันท่ี บสย. มีการใช้งานอยู่อย่างน้อยดังน้ี 

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

M
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D 117 รองรับการเปล่ียนแปลง และการยกเลิก ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบได้โดยสามารถสร้าง user profile ตามกลุ่มหรือ

บทบาทงานตามท่ี บสย. ก าหนด

M

D 118 รองรับการบริหารจัดการด้านเอกสาร โดยสามารถด าเนินรายการดังต่อไปน้ี

- รองรับการเรียกดูเอกสารท่ีมีการบันทึกและจัดเก็บในระบบ

- รองรับการ upload และ download เอกสารเพ่ือจัดเก็บในระบบ

- รองรับการสร้าง Folder เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเอกสารท่ีมีการบันทึก จัดเก็บและเรียกดูในระบบ

- รองรับการก าหนดสิทธิการลบ แก้ไข เปล่ียนแปลงเอกสารท่ีมีการจัดเก็บในระบบ

- รองรับการก าหนดรูปแบบช่ือไฟล์เอกสารท่ีต้องการจัดเก็บในระบบโดยระบบมีการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบท่ีก าหนด

- รองรับการก าหนดสิทธิการเรียกดูข้อมูลได้ท้ังในระดับ Folder และระดับไฟล์เอกสาร

M

การติดตามหน้ีค่าประกันชดเชย

D 201 รองรับการเช่ือมโยงรายการแจ้งหน้ี ท่ีมีสถานะ "จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว" จากระบบงาน Profile and transactions

 management 

เข้ามาสร้างรายการติดตามหน้ี ในระบบงาน Delinquency management เพ่ือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้าง

ติดตามหน้ี บันทึกรายละเอียด ส าหรับรายการติดตามหน้ี

M

D 202 รองรับการสร้างข้อมูลหลักกลุ่มผู้ติดตามหน้ี และการสร้างความสัมพันธ์รายช่ือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้างติดตามหน้ี โดย

มีการแบ่งประเภทกลุ่มผู้ติดตามหน้ี 

และการสร้างรายช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแล แยกตามกลุ่มผู้ติดตามหน้ีได้

M
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D 203 รองรับการบันทึกเง่ือนไขการมอบหมายงานติดตามหน้ีให้เจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้างติดตามหน้ี แยกตามสาขาหรือ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และประเภทรายการตามท่ี บสย. ต้องการก าหนดเง่ือนไข เพ่ือให้ระบบท าการมอบหมายงานให้อัตโนมัติ ตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนดไว้

M

D 204 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการมอบหมายงานติดตามหน้ีได้ ท้ังในระดับลูกค้า หรือระดับรายการ เพ่ือให้ระบบสามารถ

มอบหมายงาน ตามเง่ือนไขและระดับข้อมูลท่ีก าหนด

M
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D 205 รองรับการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการติดตามหน้ี ส าหรับรายการท่ีต้องติดตามแต่ละรายการ และ/ หรือสามารถ

ระบุหลายรายการพร้อมกันได้ 

ตามกลุ่มลูกค้า หรือช่วงเลขท่ีเอกสาร หรือตามช่ือ นามสกุล ลูกค้าท่ีมีรายการหลายๆ ใบได้ โดยระบุข้อมูล ดังน้ี 

- กิจกรรมท่ีด าเนินการ และวันท่ีด าเนินการ

- ผลการติดต่อลูกหน้ี โดยระบุเป็น list of values ตามท่ี บสย. ก าหนดได้ ได้แก่ ติดต่อได้ และติดต่อไม่ได้ และวันท่ี

ติดต่อ

- กิจกรรมถัดไปท่ีต้องด าเนินการ และวันท่ีนัดหมายด าเนินการ

- เหตุผลในการผิดนัดช าระ

- จ านวนเงินท่ีลูกหน้ีสัญญาว่าจะช าระหน้ี

- ผลการติดตามหน้ี

- วิธีการติดต่อ

- สถานท่ีติดต่อ

- หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้รับการติดต่อ

- หมายเหตุ

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

D 206 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลรายการติดตามหน้ีไปแสดงในระบบ Web portal ให้อัตโนมัติ หลังจากท าการยืนยันรายการ 

เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับจ้างติดตามหน้ี บันทึกรายการติดตามหน้ี

M
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D 207 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลผลการติดตามหน้ีท่ีมีการบันทึกผ่านระบบ Web portal เข้ามาสร้างรายการในระบบให้

อัตโนมัติ 

ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด พร้อมแสดงท่ีมา (Source) ของข้อมูลให้รู้ว่าน าเข้าจากระบบ Web portal

M

D 208 รองรับการน าเข้าข้อมูลผลการติดตามหน้ี ท้ังในรูปแบบไฟล์ข้อมูล และการบันทึกข้อมูลโดยตรง ผ่านระบบ Web 

portal

M

D 209 รองรับการส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายด าเนินการ ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบล่วงหน้า ตามเง่ือนไขเวลาท่ีก าหนดไว้ใน

ระบบ

M

D 210 รองรับการก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาตามท่ี บสย. ก าหนด เช่น 90 วัน เป็นต้น เพ่ือให้ระบบตรวจสอบเง่ือนไขการ

ติดต่อลูกหน้ี 

โดยหากติดต่อไม่ได้เกินเวลาท่ีก าหนด ระบบจะท าการส่งต่องานให้หน่วยงานท่ีต้องด าเนินการต่อให้อัตโนมัติ

M

D 211 รองรับการก าหนดเง่ือนไข เพ่ือให้ระบบตรวจสอบสถานะของรายการหนังสือค้ าประกัน โดยหากมีเง่ือนไข จ่ายค่า

ประกันชดเชย เม่ือมีค าพิพากษา หรือเม่ือคดีถึงท่ีส้ินสุด ระบบจะท าการส่งต่องานให้เจ้าหน้าท่ี หรือส านักงาน

ทนายความ ท่ีต้องด าเนินการให้อัตโนมัติ

M

D 212 รองรับการก าหนดเง่ือนไข เพ่ือให้ระบบตรวจสอบสถานะของลูกค้า โดยหากได้รับการเปล่ียนแปลงเป็นสถานะ "อยู่

ระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์" หรือ "ล้มละลาย" ระบบจะท าการส่งต่องานให้เจ้าหน้าท่ี หรือส านักงานทนายความ ท่ีต้อง

ด าเนินการให้อัตโนมัติ

M
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D 213 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลการพิจารณาด าเนินคดี หรือการพิจารณาย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิ หรือการพิจารณาย่ืนค า

ขอรับช าระหน้ี ไปท่ีระบบงาน Profile and transactions management เม่ือระบบจะท าการส่งต่องานให้เจ้าหน้าท่ี

 หรือส านักงานทนายความ พร้อมปรับสถานะของรายการแจ้งหน้ีเป็น "รอการพิจารณาด าเนินคดี หรือรอการพิจารณา

ย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิ หรือรอการพิจารณาย่ืนค าขอรับช าระหน้ี" ให้อัตโนมัติ ตามเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด

M

D 214 รองรับการบันทึกสถานะของรายการติดตามหน้ี   ดังน้ี

- อยู่ระหว่างการติดต่อลูกหน้ี

- อยู่ระหว่างการติดตามหน้ี upfront

- อยู่ระหว่างการพิจารณาประนอมหน้ี (ก่อนการอนุมัติด าเนินคดี)

- อยู่ระหว่างการติดตามหน้ีหลังจากการประนอมหน้ี (ก่อนการอนุมัติด าเนินคดี)

- อยู่ระหว่างการติดตามหน้ีหลังจากการประนอมหน้ี (หลังจากการอนุมัติด าเนินคดี)

- สถานะอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

D 215 รองรับการเช่ือมโยงรายการแจ้งหน้ี ท่ีมีสถานะ "จ่ายค่าประกันชดเชยแล้ว" จากระบบงาน Profile and transactions

 management เข้ามาสร้างรายการติดตามหน้ี ในระบบงาน Delinquency management (Delinquency 

management Interface)

M Interface

D 216 สามารถเช่ือมต่อกับระบบติดตามหน้ีและงานคดีได้ (Delinquency management Interface) เพ่ือรายงานและ

แสดงข้อมูล ท้ังสถานะการติดตามหน้ี สถานะงานคดี ผู้ดูแลลูกหน้ี รายละเอียดการติดตามหน้ีหรือด าเนินคดี 

รายละเอียดการติดตามหน้ีท่ีผิดนัดช าระ รายงานการรับช าระหน้ี และเช่ือมโยงข้อมูลอ่ืนๆตามท่ี บสย.ก าหนด

M Interfce
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

การก ากับและบริหารงานคดี

D 301 รองรับการเช่ือมโยงรายการแจ้งหน้ีท่ีมีสถานะ "รอการพิจารณาด าเนินคดี หรือรอการพิจารณาย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิ 

หรือรอการพิจารณาย่ืนค าขอรับช าระหน้ี" จากระบบงาน Profile and transactions management เข้ามาสร้าง

รายการด าเนินคดีท่ีระบบงาน Delinquency management เพ่ือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี หรือส านักงานทนายความ 

บันทึกรายการด าเนินคดี

M

D 302 รองรับการสร้างข้อมูลหลักกลุ่มผู้ด าเนินคดี และการสร้างความสัมพันธ์รายช่ือเจ้าหน้าท่ี หรือส านักงานทนายความ 

โดยมีการแบ่งประเภทกลุ่มผู้ด าเนินคดี และการสร้างรายช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแล แยกตามกลุ่มผู้ด าเนินคดี

M

D 303 รองรับการบันทึกเง่ือนไขการมอบหมายงานด าเนินคดีให้เจ้าหน้าท่ี หรือส านักงานทนายความ แยกตามหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ และประเภทรายการตามท่ี บสย. ต้องการก าหนดเง่ือนไข เพ่ือให้ระบบท าการมอบหมายงานให้อัตโนมัติ 

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้

M

D 304 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการมอบหมายงานด าเนินคดีได้ ท้ังในระดับลูกค้า หรือระดับรายการ เพ่ือให้ระบบสามารถ

มอบหมายงาน ตามเง่ือนไขและระดับข้อมูลท่ีก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 305 รองรับการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการด าเนินคดี ส าหรับรายการท่ีต้องด าเนินการแต่ละรายการ และ/ หรือสามารถ

ระบุหลายรายการพร้อมกันได้ ตามกลุ่มลูกค้า หรือช่วงเลขท่ีเอกสาร หรือตามช่ือ นามสกุล ลูกค้าท่ีมีรายการหลายๆ 

ใบได้ โดยระบุข้อมูล ดังน้ี 

- เลขคดี

- ช่ือทนายความ

- กิจกรรมท่ีด าเนินการ

- สถานท่ีด าเนินการ

- กิจกรรมถัดไปท่ีต้องด าเนินการ

- วันท่ีนัดหมายด าเนินการ

- ผลการด าเนินการทางคดี

- วันท่ีด าเนินการทางคดี เช่น วันท่ีศาลมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์ และวันท่ีโฆษณาค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้น

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

D 306 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลรายการด าเนินคดีไปแสดงในระบบ Web portal ให้อัตโนมัติ หลังจากท าการยืนยันรายการ 

เพ่ือมอบหมายให้ส านักงานทนายความบันทึกผลการด าเนินการทางคดี

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 307 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลผลด าเนินการทางคดีท่ีมีการบันทึกผ่านระบบ Web portal เข้ามาสร้างรายการในระบบให้

อัตโนมัติ ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด พร้อมแสดงท่ีมา (Source) ของข้อมูลให้รู้ว่าน าเข้าจากระบบ Web portal

M

D 308 รองรับการน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินการทางคดี ท้ังในรูปแบบไฟล์ข้อมูล และการบันทึกข้อมูลโดยตรง ผ่านระบบ 

Web portal

M

D 309 รองรับการส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายด าเนินการ ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบล่วงหน้า ตามเง่ือนไขเวลาท่ีก าหนดไว้ใน

ระบบ

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 310 รองรับการบันทึกสถานะของรายการคดีแพ่งดังน้ี

- รอส านักงานทนายความแจ้งวันฟ้องร้องด าเนินคดี

- รอค าฟ้องร้องด าเนินคดี

- รอค าพิพากษา

- อยู่ระหว่างการย่ืนอุทธรณ์

- อยู่ระหว่างการย่ืนฎีกา

- รอหมายบังคับคดี

- อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์

- อยู่ระหว่างการยึดทรัพย์ / ขอเฉล่ียทรัพย์

- อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด

- รอการตัดหน้ีสูญ

- อยู่ระหว่างการประนอมหน้ี (หลังจากการอนุมัติด าเนินคดี)

- สถานะอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 311 รองรับการบันทึกสถานะของรายการย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิดังน้ี

- รอส านักงานทนายความแจ้งวันย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิ

- รอค าร้องขอสวมสิทธ์ิ

- รอค าส่ังศาล

- อยู่ระหว่างการย่ืนอุทธรณ์

- อยู่ระหว่างการย่ืนฎีกา

- รอหมายบังคับคดี

- อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์

- อยู่ระหว่างการยึดทรัพย์ / ขอเฉล่ียทรัพย์

- อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด

- รอการตัดหน้ีสูญ

- อยู่ระหว่างการประนอมหน้ี (หลังจากการอนุมัติด าเนินคดี)

- สถานะอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 312 รองรับการบันทึกสถานะของรายการคดีล้มละลาย ดังน้ี

- รอส านักงานทนายความแจ้งวันฟ้องร้องด าเนินคดี

- รอค าฟ้องร้องด าเนินคดี

- รอค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์

- อยู่ระหว่างการย่ืนค าขอรับช าระหน้ี

- อยู่ระหว่างการแบ่งทรัพย์

- อยู่ระหว่างการรับช าระหน้ี

- รอค าพิพากษาล้มละลาย

- อยู่ระหว่างการรับคืนเงินวางประกันค่าใช้จ่าย

- อยู่ระหว่างการติดตามการรับช าระหน้ีเพ่ิมเติม

- รอการตัดหน้ีสูญ

- อยู่ระหว่างการประนอมหน้ี (หลังจากการอนุมัติด าเนินคดี)

- สถานะอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 313 รองรับการบันทึกสถานะของรายการย่ืนค าขอรับช าระหน้ีดังน้ี

- รอส านักงานทนายความแจ้งวันย่ืนค าขอรับช าระหน้ี

- อยู่ระหว่างการย่ืนค าขอรับช าระหน้ี

- อยู่ระหว่างการแบ่งทรัพย์

- อยู่ระหว่างการรับช าระหน้ี

- รอค าพิพากษาล้มละลาย

- อยู่ระหว่างการรับคืนเงินวางประกันค่าใช้จ่าย

- อยู่ระหว่างการติดตามการรับช าระหน้ีเพ่ิมเติม

- รอการตัดหน้ีสูญ

- อยู่ระหว่างการประนอมหน้ี (หลังจากการอนุมัติด าเนินคดี)

- สถานะอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 314 รองรับการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินคดีแพ่งและการย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิ ตามรูปแบบท่ี บสย.

 ก าหนด ดังน้ี

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ฟ้องร้องด าเนินคดีแพ่ง

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ย่ืนอุทธรณ์ (กรณีฟ้องร้องคดีแพ่ง)

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ย่ืนฎีกา (กรณีฟ้องร้องคดีแพ่ง)

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ย่ืนค าขอออกหมายบังคับคดี

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ไม่ด าเนินการยึดทรัพย์

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้บังคับคดี

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้รับช าระหน้ีจากกรมบังคับคดี

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิ

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ย่ืนอุทธรณ์ (กรณีย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิ)

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ย่ืนฎีกา (กรณีย่ืนค าร้องขอสวมสิทธ์ิ)

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ชะลอการด าเนินคดี

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความท่ีศาล

- แบบฟอร์มเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 315 รองรับการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินคดีล้มละลายและการย่ืนค าขอรับช าระหน้ี ตามรูปแบบท่ี

 บสย. ก าหนด ดังน้ี

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ฟ้องร้องด าเนินคดีล้มละลาย

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ย่ืนค าขอรับช าระหน้ี

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้รับช าระหน้ีจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ชะลอการด าเนินคดี

- หนังสือแจ้งส านักงานทนายความให้ถอนการฟ้องร้องด าเนินคดีล้มละลาย

- แบบฟอร์มเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

D 316 รองรับการเช่ือมโยงรายการแจ้งหน้ีท่ีมีสถานะ ข้อมูลทางคดี และข้อมูลตามท่ี บสย.ก าหนด กับระบบติดตามหน้ีและ

งานคดี  (Delinquency management Interface)

M

144



รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

การเรียกดูข้อมูล และจัดท ารายงาน M

D 401 รองรับการก าหนดสิทธ์ิของ users และ user groups ในการเรียกดูรายงานแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดได้ M

D 402 รายงานแต่ละประเภทต้องสามารถเรียกดูได้ตามคร้ัง (ad hoc) และอัตโนมัติ (scheduled job) เรียกดูและจัดส่ง

รายงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้

M

D 403 รองรับการเรียกดูข้อมูลการมอบหมายงานตามรายช่ือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้างติดตามหน้ี หรือส านักงานทนายความ 

ตามสิทธ์ิของผู้ใช้งานท่ีรับผิดชอบ

M

D 404 รองรับการเรียกดูข้อมูลการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ีภายใต้บังคับบัญชาโดยผู้จัดการได้ ท้ังในภาพรวม และตาม

รายช่ือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้างติดตามหน้ี หรือส านักงานทนายความ

M

D 405 รองรับการเรียกดูข้อมูลรายการมอบหมายงานแบบผิดปกติ (Exception Report) M

D 406 รองรับการเรียกดูรายงานรายละเอียดการติดตามหน้ี หรือการด าเนินคดี ตามเง่ือนไขท่ีระบุ ดังน้ี

- ตามรายช่ือเจ้าหน้าท่ี / ผู้รับจ้างติดตามหน้ี / ส านักงานทนายความ

- ตามเลขท่ีอ้างอิงรายการแจ้งหน้ี

- ตามผลิตภัณฑ์

- ตามสถานะของรายการติดตามหน้ี หรือรายการด าเนินคดี

- ตามรหัสลูกค้า

- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

D 407 รองรับการเรียกดูข้อมูลรายการแจ้งหน้ีท่ีศาลมีค าพิพากษาล้มละลาย ตามเวลาท่ีก าหนดเง่ือนไขในระบบ เช่น ครบ 3 

ปี เป็นต้น

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 408 รองรับการเรียกดูและจัดพิมพ์รายงานรายละเอียดการติดตามหน้ี ตามรายช่ือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้างติดตามหน้ี โดย

แสดงรายละเอียด ดังน้ี

- เลขท่ีอ้างอิงรายการติดตามหน้ี

- เลขท่ีอ้างอิงรายการแจ้งหน้ี

- รหัสลูกค้า

- ช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- จ านวนเงิน

- กิจกรรมท่ีด าเนินการ

- วันท่ีด าเนินการ

- ผลการติดต่อลูกหน้ี ได้แก่ ติดต่อได้ และติดต่อไม่ได้ 

- วันท่ีติดต่อ

- กิจกรรมถัดไปท่ีต้องด าเนินการ

- วันท่ีนัดหมายด าเนินการ

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 409 รองรับการจัดพิมพ์รายงานการรับช าระหน้ี ตามเง่ือนไขระยะเวลาท่ีระบุ แยกตามรายช่ือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้าง

ติดตามหน้ี หรือรายช่ือ นามสกุล ลูกค้า หรือกลุ่มลูกค้า 

โดยแสดงรายละเอียด ดังน้ี

- เลขท่ีอ้างอิงรายการติดตามหน้ี

- เลขท่ีอ้างอิงรายการแจ้งหน้ี

- รหัสกลุ่มผู้ติดตามหน้ี

- วันท่ีรับช าระหน้ี

- จ านวนเงินท่ีรับช าระ

- ประเภทการรับช าระ

- ธนาคาร/ สถาบันการเงินท่ีรับช าระ

- เลขท่ีเอกสารรับช าระท่ีใช้อ้างอิง

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 410 รองรับการเรียกดูรายงานรายการแจ้งหน้ีท่ีผิดนัดช าระ ตามรายช่ือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้างติดตามหน้ี หรือรายช่ือ 

นามสกุล ลูกค้า หรือกลุ่มลูกค้า โดยแสดงรายละเอียด ดังน้ี

- รหัสลูกค้า

- ช่ือ นามสกุล ลูกค้า

- เลขท่ีอ้างอิงรายการติดตามหน้ี

- วันท่ีรายการติดตามหน้ี

- เลขท่ีอ้างอิงรายการแจ้งหน้ี

- จ านวนวันท่ีผิดนัดช าระหน้ี

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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Delinquency Management Module

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

D 411 รองรับการเรียกดูและจัดพิมพ์รายงานรายละเอียดการติดตามหน้ีท่ีผิดนัดช าระ ตามรายช่ือเจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับจ้าง

ติดตามหน้ี หรือรายช่ือ นามสกุล ลูกค้า หรือกลุ่มลูกค้า โดยแสดงรายละเอียด ดังน้ี

- เลขท่ีอ้างอิงรายการติดตามหน้ี

- เลขท่ีอ้างอิงรายการแจ้งหน้ี

- องค์ประกอบของรายการแจ้งหน้ีท่ีผิดนัดช าระ

- วันท่ีครบก าหนดช าระ

- จ านวนเงินท่ีครบก าหนดช าระ

- จ านวนเงินท่ีได้รับช าระ

- จ านวนวันท่ีผิดนัดช าระหน้ี

- กิจกรรมท่ีด าเนินการ

- ผลการติดตามหน้ี

- กิจกรรมถัดไปท่ีต้องด าเนินการ

- วันท่ีนัดหมายด าเนินการ

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

D 412 รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด M
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หน้าท่ีงานท่ัวไป

W 101 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืนตามภาพรวมโครงสร้างระบบท่ีมีการแนบรายละเอียด และระบบอ่ืน ๆ ท่ี 

บสย. ก าหนด M

W 102 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานย่อยอ่ืน อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- Origination 

- Profile and Transactions Management

- Report Portal

- CRM Interface 

- E-Document Interface 

- ERP Interface 

- Delinquency Management

- LED ข้อมูลกรมบังคับคดี 

- เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานย่อยอ่ืนๆ ตามท่ีบสย. ก าหนด

M

W 103 รองรับการติดตามประวัติการบันทึก, การแก้ไขข้อมูลจากระบบได้ โดยแสดงเวลา วันท่ี ข้อมูลท่ีแก้ไข ผู้บันทึกแก้ไข 

โดยรองรับการติดตามประวัติได้ทุกคร้ัง M

การอนุมัติรายการ/ค าขอ

 Workflow

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

 Workflow

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

W 201 รองรับการก าหนดอ านาจอนุมัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนด อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ก าหนดอ านาจอนุมัติตามเง่ือนไข SGL 1 - 3

- ก าหนดอ านาจอนุมัติตามวงเงินท่ีก าหนด

- ก าหนดอ านาจอนุมัติตามประเภทรายการ และประเภทเอกสารท่ีก าหนด โดยสามารถผูกเง่ือนไขประเภทรายการ 

และประเภทเอกสารตามวงเงินท่ีก าหนดได้

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

W 202 รองรับการแจ้งเตือนรายการท่ีรอการอนุมัติให้ผู้มีอ านาจอนุมัติทางอีเมล์ตามท่ีได้ก าหนดไว้โดยอัตโนมัติ M

W 203 รองรับการส่งค าขออนุมัติไปยังผู้มีอ านาจอนุมัติรายอ่ืนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีผู้มีอ านาจอนุมัติรายแรกไม่ได้พิจารณาค า

ขอตามเวลาท่ีก าหนด

M

W 204 รองรับการพิจารณาอนุมัติในระบบ พร้อมลงลายมือช่ือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-signature) โดยจะต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดตาม พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

M
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รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

 Workflow

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

W 205 รองรับการพิจารณาอนุมัติแบบอัตโนมัติ (Auto Approval) เม่ือค าขอฯ ผ่านเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน

ระบบงานย่อย โดยสามารถต้ังค่ารูปแบบการอนุมัติแบบอัตโนมัติได้ อย่างน้อยดังน้ี

- การอนุมัติแบบก่ึงอัตโนมัติ 2 ข้ันตอน โดยเม่ือระบบบันทึกอนุมัติแล้ว ค าขอฯ ยังไม่สามารถน าไปประมวลผลต่อ โดย

ระบบรองรับการแสดงสรุปรายการค าขอฯ ท่ีอนุมัติแล้ว เพ่ือให้ผู้ใช้งาน/ผู้มีอ านาจอนุมัติตรวจทานและยืนยันการ

อนุมัติ ก่อนน าไปใช้งานและประมวลต่อ

- ระบบอนุมัติอัตโนมัติ 1 ข้ันตอน โดยค าขอฯ ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว สามารถน าไปประมวลผลและด าเนินการต่อได้ทันที 

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

W 206 รองรับการบันทึกสถานะการพิจารณาอนุมัติได้อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- อนุมัติ

- ไม่อนุมัติ โดยระบบรองรับการบันทึกเหตุผลท่ีต้องการให้แก้ไข เพ่ือแจ้งให้ผู้ส่งค าขอได้รับทราบ โดยระบบรองรับการ

จัดเก็บประวัติของเหตุผลท่ีมีการแจ้งให้แก้ไขส าหรับแต่ละรายการย้อนหลัง และเรียกดูในระบบได้

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

W 207 รองรับการบันทึกสถานะอนุมัติ/ ไม่อนุมัติ ได้ท้ังรายการค าขอ/ เอกสารท่ีมีสถานะผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์  และ

อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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 Workflow

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

W 208 รองรับการเช่ือมต่อสถานะการพิจารณาอนุมัติไปแสดงบนรายละเอียดในค าขอท่ีเก่ียวข้อง โดยแสดงประวัติรายการท่ีมี

ข้อมูลอย่างน้อยดังน้ี

- วันท่ีส่งค าขอ

- วันท่ีอนุมัติ/ ไม่อนุมัติ

- ผู้มีอ านาจอนุมัติ

- เหตุผลการอนุมัติ/ ไม่อนุมัติ

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

W 209 รองรับการเรียกรายการค าขอท่ีผ่านเกณฑ์/ ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ืออนุมัติ/ ไม่อนุมัติพร้อมกันทีละ

หลายรายการ (mass approval)

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

W 210 รองรับการแจ้งเตือนเจ้าหน้าท่ี/ ฝ่ายท่ีส่งค าขอโดยอัตโนมัติทางอีเมล์เม่ือมีการพิจาณาอนุมติ หรือไม่อนุมัติในระบบ M

W 211 รองรับการบันทึก และจัดเก็บความเห็นเพ่ิมเติมของผู้มีอ านาจอนุมัติในระบบ พร้อมรองรับการเรียกดูประวัติย้อนหลัง

ส าหรับแต่ละรายการได้

M
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 Workflow

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

W 212 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติรายการตามเง่ือนไขอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รองรับการก าหนดล าดับข้ันการอนุมัติมากกว่า 1 ล าดับข้ัน และก าหนดฝ่าย/ ส่วนงานการอนุมัติได้ โดยระบบ

สามารถจัดเก็บประวัติการอนุมัติทุกล าดับข้ันตามท่ีก าหนด รวมถึงแสดงรายช่ือผู้มีอ านาจอนุมัติ และเวลาท่ีท าการ

อนุมัติในแต่ละล าดับข้ันได้

- รองรับการก าหนดวงเงินอนุมัติแยกตามต าแหน่งงานท่ีมีการก าหนดต าแหน่งงานขององค์กรในระบบได้

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

W 213 รองรับการก าหนดอ านาจและสิทธิในการอนุมัติรายการได้แต่ละต าแหน่ง รายบุคคล M

W 214 รองรับการก าหนดการมอบอ านาจการอนุมัติช่ัวคราวในระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจอนุมัติไม่สามารถ

ด าเนินการได้

M

W 215 รองรับการแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาอย่างน้อยในรูปแบบของ PDF และ Ms Office M
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 Workflow

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

W 216 รองรับการก าหนดล าดับข้ันในการส่งรายการให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องบันทึกข้อมูลการด าเนินการ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยมี

การท างานอย่างน้อยดังน้ี

- รองรับการก าหนดฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในแต่ละล าดับข้ันของการด าเนินงาน โดยสามารถก าหนดเง่ือนไขดังกล่าวได้

ล่วงหน้าหรือเป็นรายคร้ัง

- รองรับการตรวจสอบและจัดส่งรายการให้ฝ่ายถัดไปให้อัตโนมัติ 

- รองรับการแจ้งเตือนฝ่ายต้นทางเม่ือฝ่ายท่ีเก่ียวข้องด าเนินการเสร็จส้ินในแต่ละข้ัน

- รองรับการก าหนดเง่ือนเวลาส าหรับแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

งาน

- รองรับการค านวณจ านวนวันคงค้างในระบบของแต่ละฝ่ายงานแต่ละข้ันตอน และแจ้งเตือนฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง เม่ือ

เกินระยะเวลาท่ีก าหนด

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M
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 Workflow
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W 217 รองรับการก าหนดเง่ือนไขของการส่งต่องาน (job assignment) ตามเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด อย่างน้อยในรูปแบบ

ดังต่อไปน้ี

- การส่งต่องานภายในฝ่าย/ ส่วน

- การส่งต่องานข้ามฝ่าย/ ส่วน

- การส่งต่องานภายในระบบงานย่อย

- การส่งต่องานข้ามระบบงานย่อย

- การส่งต่องานแบบสุ่ม (random)

- การส่งต่องานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้

- การส่งต่องานแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

W 218 รองรับการส่งต่องานให้ผู้ใช้งานท่ีมีการระบุไว้โดยอัตโนมัติ โดยรองรับการท างานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- ตรวจสอบปริมาณงานต่อผู้ใช้งานแต่ละคน

- ตรวจสอบระยะเวลาท่ีค้างอยู่ในแต่ละกระบวนการ เพ่ือท าการแจ้งเตือน

- อ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

W 219 รองรับการบันทึกและจัดเก็บเวลาการท างานของผู้ใช้งานแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ M

W 220 รองรับการจัดเก็บระยะเวลาของการปฏิบัติงานในแต่ละสถานะ พร้อมแสดงผลการจัดเก็บอย่างน้อย 2 รูปแบบ

- ระยะเวลาปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนโดยรวมวันท าการและวันหยุดของ บสย.

- ระยะเวลาปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนโดยไม่รวมวันหยุดของ บสย.

M
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ล าดับท่ี

W 221 รองรับการจัดเก็บระยะเวลาของการปฏิบัติงานในแต่ละสถานะ โดยเก็บระยะเวลาในหน่วยของ

- จ านวนวัน

- จ านวนช่ัวโมง

- จ านวนนาที

M

การเรียกดูข้อมูล และจัดท ารายงาน

W 301 รองรับการก าหนดสิทธ์ิของ users และ user groups ในการเรียกดูรายงานแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดได้ M

W 302 รายงานแต่ละประเภทต้องสามารถเรียกดูได้ตามคร้ัง (ad hoc) และอัตโนมัติ (scheduled job) เรียกดูและจัดส่ง

รายงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้

M

W 303 รองรับการเรียกข้อมูลและจัดท ารายงานโดยแสดงข้อมูลและรูปแบบตามท่ีก าหนดในเอกสารท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบด้วย

เอกสาร/รายงานอย่างน้อยดังต่อไปน้ี

- รายงานสรุประยะเวลาการปฏิบัติงานราย user ส่วนงาน ฝ่ายงาน

- รายงานสรุประยะเวลาการปฏิบัติงานเฉล่ียรายส่วนงาน ฝ่ายงาน

M

W 304 รองรับการเรียกดูข้อมูลระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือดูข้อมูลหรือเพ่ือจัดท ารายงาน อย่างน้อยด้วยเง่ือนไขดังต่อไปน้ี

- ตามราย user

- ตามส่วนงาน/ ฝ่ายงานท่ีก าหนด

M

W 305 รองรับการเรียกรายการงาน (Job assignment) ท่ีถูกมอบหมายได้ M

W 306 รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด M
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หน้าท่ีงานท่ัวไป

WP 101 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืนตามภาพรวมโครงสร้างระบบท่ีมีการแนบรายละเอียด และระบบอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด M

WP 102 รองรับการท างานในรูปแบบ Web-based รวมถึงสามารถเรียกใช้งานได้บนเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ดังน้ี

- คอมพิวเตอร์

- โทรศัพท์มือถือ

- แท็บเล็ต

- เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 103 รองรับการท างานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (External Firewall) M

WP 104 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานอ่ืน โดยสามารถก าหนดเง่ือนไขการ run batch job ตามเวลาท่ีผู้ใช้งานก าหนดให้อัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้งานมา run batch เอง M

WP 105 รองรับการน าเข้าข้อมูลและส่งออกได้ ในรูปแบบ Excel และ Text Files รวมถึงรูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด โดยสามารถตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเบ้ืองต้นได้ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และรองรับการน าเข้าได้ ท้ังในรูปแบบ manual และ auto-upload

M

WP 106 รองรับการจัดเก็บ transaction การน าเข้าหรือประมวลผล ท้ังท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบเรียกดูย้อนหลังได้ พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุท่ีน าเข้า

หรือประมวลไม่ส าเร็จ ตลอดจนยกเลิกการปรับปรุงข้อมูล (Roll Back) ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในทุกข้ันตอนของการประมวลผล transaction น้ัน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของ

ข้อมูล ในกรณีท่ีด าเนินการไม่ส าเร็จ

M

WP 107 รองรับการแสดงสถานะการน าเข้าข้อมูลจากระบบงานอ่ืน และสถานะการน าข้อมูลออกจากระบบ พร้อมแสดงรายละเอียดและสาเหตุ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถน าเข้าและ/หรือน าออกข้อมูลได้

M

Web Portal

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี
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WP 108 รองรับการก าหนด และการเปล่ียนแปลง บทบาทหน้าท่ีของผู้ใช้งาน ตามท่ี บสย. ก าหนด M

รองรับการด าเนินการและก าหนดค่าท่ีเก่ียวข้องส าหรับกับการบริหารจัดการระบบ Web Portal ดังน้ี

- การบริหารจัดการช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่านท่ีสามารถก าหนดเง่ือนไขการก าหนดค่ารหัสผ่าน และก าหนดเง่ือนไขเวลาการเปล่ียนรหัสผ่านตามเง่ือนไขเวลาท่ี บสย. สามารถ

เลือกก าหนดได้

M

- การก าหนดอ านาจการอนุมัติรายการท่ีมีการบันทึกผ่าน web portal โดยสามารถก าหนดเง่ือนไขได้ตามท่ี บสย. ก าหนด M

- การต้ังค่าภาษาท่ีใช้งานโดยสามารถเลือกการแสดงค่าภาษาได้มากกว่า 1 ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกแสดงภาษาหลักเป็นภาษาไทยได้ M

- การต้ังค่ารูปแบบวันท่ีและเวลา ตามรูปแบบท่ี บสย. ก าหนดเพ่ือให้ระบบแสดงค่ารูปแบบท่ีใช้ส าหรับการบันทึกและแสดงค่าวันท่ี เวลา ผ่านหน้า web portal M

- การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด M

WP 110 รองรับการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ได้ โดยต้องระบุช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่านส าหรับการเข้าใช้งาน M

WP 111 รองรับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฟังก์ช่ันงาน เมนูงาน หน้าจอการท างาน ฟิลด์ข้อมูล เป็นต้น โดยสามารถต้ังค่าสิทธิการเข้าถึงได้ท้ังในระดับบุคคล 

(Individual) และระดับกลุ่ม/ งาน (User groups/ roles)

M

WP 112 รองรับการก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานได้ ดังน้ี

- ลูกค้ารายย่อย

- ธนาคาร/ สถาบันการเงิน

- ผู้รับจ้างติดตามหน้ี

- เจ้าหน้าท่ีติดตามหน้ี

- ส านักงานทนายความ

- กลุ่มผู้ใช้งานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

109WP
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WP 113 รองรับการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ ดังน้ี 

- สิทธิการเรียกดูข้อมูล

- สิทธิการแก้ไขข้อมูล

- สิทธิการลบข้อมูล

- สิทธิการบันทึกข้อมูล

- สิทธิการด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 114 รองรับการติดตามประวัติการบันทึกและแก้ไขข้อมูลจากระบบได้ โดยแสดงเวลา วันท่ี ข้อมูลท่ีแก้ไข และผู้บันทึกแก้ไข และรองรับการติดตามประวัติได้ทุกคร้ัง M

WP 115 รองรับการสร้างและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ดังน้ี

- ช่ือและนามสกุลผู้ใช้งาน

- อีเมล์

- เบอร์ติดต่อ

- กลุ่มผู้ใช้งาน

- ช่ือหน่วยงาน

- ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 116 รองรับการเปล่ียนแปลง และการยกเลิก ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบได้โดยสามารถสร้าง user profile ตามกลุ่มหรือบทบาทงานตามท่ี บสย. ก าหนด M
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WP 117 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน ในมุมมองของกลุ่มผู้ใช้งานต่าง ๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล ตามท่ี บสย. ก าหนด ดังน้ี 

- ผู้ใช้งานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล (บสย.)

- ผู้ใช้งานอ่ืนท่ีเช่ือมต่อด้วย 

- ผู้ใช้งานท่ัวไป

- กลุ่มผู้ใช้งานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 118 รองรับการค้นหาข้อมูลจากช่ือหรือเน้ือหาของข้อมูลในระบบ ตามค าหรือข้อความท่ีผู้ใช้งานระบุให้ค้นหา และแสดงผลการค้นหาเฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตามสิทธิท่ีก าหนด M

WP 119 รองรับการใช้งาน ผ่าน Web Browser เวอร์ช้ันท่ี บสย. มีการใช้งานอยู่อย่างน้อยดังน้ี 

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

M

WP 120 รองรับการสร้าง และการแก้ไข อัพโหลดและเรียกดูไฟล์เอกสารในระบบ และการเช่ือมโยงไฟล์เอกสารไปจัดเก็บท่ีระบบ E-Document ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด M

WP 121 รองรับการก าหนดเง่ือนไขการอนุมัติเอกสาร และการเรียกดูไฟล์เอกสาร ตามสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและเง่ือนไขท่ีก าหนดแยกตาม user profile หรือ user roles M

WP 122 รองรับการค้นหาข้อมูลรายการหรือเอกสารในระบบ และการก าหนดเง่ือนไขการกรองข้อมูลรายการหรือเอกสารท่ีต้องการให้แสดง ตามท่ีผู้ใช้งานระบุให้ค้นหา และแสดงผลการ

ค้นหาเฉพาะข้อมูลรายการหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยแสดงข้อมูลได้ตามสิทธิของผู้ใช้งานท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขการเรียกดูหรือค้นหาไว้

M

WP 123 รองรับการก าหนดช่องทางการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ตามท่ี บสย. ก าหนด โดยสามารถเลือกช่องทางการจัดส่งข้อความได้ท้ังการแจ้งและจัดส่งข้อมูลทาง อีเมล์ หรือ SMS

 หรือสามารถเลือกช่องทางจัดส่งได้ท้ังสองช่องทางคือทางอีเมล์และ SMS

M

WP 124 รองรับการสร้าง การเปล่ียนแปลง และการยกเลิก ช่องทางการส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งาน M

WP 125 รองรับการต้ังค่าข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานในอีเมล์ และ/หรือ SMS และการบริหารจัดการการรับ-ส่งข้อความให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบข้อมูลและสถานะของกิจกรรม

ท่ีต้องการแจ้งให้ทราบ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 126 การจัดส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานในอีเมล์ และ/หรือ SMS ต้องสามารถก าหนดเง่ือนไขให้สามารถจัดส่งให้อัตโนมัติ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้ M

161



รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Web Portal

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

WP 127 รองรับการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการรับ-ส่งอีเมล์ ดังน้ี

- การเรียกดูรายการอีเมล์ท่ีมีการจัดส่งจากระบบ

- การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

- การสร้างอีเมล์

- การสร้างอีเมล์และแนบไฟล์เอกสาร

- การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 128 รองรับการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการรับ-ส่งอีเมล์ ผ่านระบบ ดังน้ี

- Microsoft Outlook

- ระบบท่ีลูกค้าของ บสย. มีการใช้งานในปัจจุบันในการรับ-ส่งอีเมล์

M

WP 129 รองรับการแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบส าหรับการเปล่ียนแปลงสถานะการบันทึกรายการหรือสถานะเอกสารการด าเนินงานต่าง ๆ ตามเง่ือนไขและช่องทางการแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานท่ีก าหนดไว้ในระบบตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 130 รองรับการจัดพิมพ์รายงานหรือเรียกดูประวัติรายการหรือกิจกรรมท่ีผู้ใช้งานมีการบันทึก แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูล โดยแสดงข้อมูลช่ือผู้ใช้งาน กิจกรรมท่ีด าเนินการ ข้อมูลท่ี

มีการเปล่ียนแปลง รวมท้ังวันท่ีท ารายการ รองรับการส่งออกข้อมูลรายงานออกจากระบบได้อย่างน้อยในรูปแบบ Word, Excel, Text File และรองรับการจัดพิมพ์และบันทึก

ในรูปแบบ PDF ได้

M

WP 131 รองรับการจัดเก็บรายการค าขอ ฯ และไฟล์เอกสารต่าง ๆไว้ในระบบและรองรับการเรียกดูและค้นหาได้ และสามารถก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาให้ระบบท าการการ Purge & 

Archive ข้อมูลท่ีมีการบันทึกในระบบให้อัตโนมัติ และระบบท าการแยกจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจากไฟล์ข้อมูลการบันทึกรายการปกติ

M

162



รายละเอียดความต้องการ M/O S W C U ความเห็นเพ่ิมเติม

Web Portal

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี

WP 132 รองรับการบริหารจัดการด้านเอกสาร โดยสามารถด าเนินรายการดังต่อไปน้ี

- รองรับการเรียกดูเอกสารท่ีมีการบันทึกและจัดเก็บในระบบ

- รองรับการ upload และ download เอกสารเพ่ือจัดเก็บในระบบ

- รองรับการสร้าง Folder เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเอกสารท่ีมีการบันทึก จัดเก็บและเรียกดูในระบบ

- รองรับการก าหนดสิทธิการลบ แก้ไข เปล่ียนแปลงเอกสารท่ีมีการจัดเก็บในระบบ

- รองรับการก าหนดรูปแบบช่ือไฟล์เอกสารท่ีต้องการจัดเก็บในระบบโดยระบบมีการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบท่ีก าหนด

- รองรับการก าหนดสิทธิการเรียกดูข้อมูลได้ท้ังในระดับ Folder และระดับไฟล์เอกสาร

M
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การบันทึกข้อมูลค าขอต่าง ๆ และเช่ือมโยงข้อมูล

WP 201 รองรับบันทึกค าขอต่าง ๆ เพ่ือเช่ือมโยงไปยังระบบ CGS ดังน้ี ท้ังน้ี ค าขอแต่ละประเภทจะต้องรองรับการบันทึกข้อมูลผ่าน Web Portal เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเป็น required 

field เข้าระบบ CGS ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถท างานต่อได้

- ค าขอค้ าประกันทางตรง

- ค าขอค้ าประกันทางอ้อม

- ค าขอให้ออกหนังสือค้ าประกัน

- ค าขอเปล่ียนวงเงินค้ าประกัน

- ค าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้กู้

- ค าขอผ่อนผัน และการขอคืนค่าธรรมเนียม

- ค าขอขอคืนค่าธรรมเนียม

- ค าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี/ ไถ่ถอนหลักประกัน

- ค าขอโอนสิทธิเรียกร้อง

- ค าขอยกเลิกการค้ าประกัน

- ค าขอจ่ายค่าประกันชดเชย

- ค าขออ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 202 รองรับการก าหนด checklist เอกสารท่ีต้องมีการแนบไปกับค าขอแต่ละประเภทในหน้าจอ พร้อมการแสดงสถานะการน าเข้าไฟล์ข้อมูล M

WP 203 รองรับการก าหนดข้อมูลท่ีจ าเป็น (required field) ท่ีต้องมีการระบุในค าขอ ฯ และรายการไฟล์เอกสารส าคัญท่ีต้องแนบเพ่ือสร้างค าขอ ฯ หากข้อมูลหรือไฟล์เอกสารข้ันต่ า

ไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่อนุญาตให้ยืนยันการท ารายการ

M
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WP 204 รองรับการสร้างเลขท่ีค าขอ ฯ โดยอัตโนมัติเม่ือผู้ใช้งานยืนยันการสร้างค าขอ ฯ โดยสามารถก าหนดรูปแบบ running number ของค าขอ ฯ ได้ ในรูปแบบ ดังน้ี

- รองรับการก าหนดชุด running number ได้มากกว่า 1 ชุด ส าหรับเอกสารประเภทเดียวกันได้

- รองรับการก าหนดชุด running number โดยสามารถระบุได้ท้ังตัวอักษรและตัวเลข

- รูปแบบอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 205 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลค าขอต่าง ๆ ไปสร้างรายการค าขอ ฯ ในระบบ CGS ตามประเภทค าขอ ฯ ท่ีระบุไว้โดยอัตโนมัติ ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด 

โดยมีข้อมูลตาม required field ครบถ้วนและถูกต้อง

M

WP 206 รองรับการเช่ือมโยงสถานะค าขอ สถานะเอกสาร สถานะการช าระค่าธรรมเนียม และสถานะการพิจารณาอนุมัติจากระบบ CGS ให้โดยอัตโนมัติ 

เพ่ือแสดงให้ผู้ใช้ทราบโดยอัตโนมัติ

M

WP 207 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลการรายงานทรัพย์สินหลักประกันของลูกหน้ี และข้อมูลรายงานสภาพหน้ี ไปแสดงและเข้าบันทึกในระบบ CGS โดยอัตโนมัติ 

ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนดโดย บสย.

M

WP 208 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ CGS และแสดงรายการติดตามหน้ีท่ีมอบหมายงาน เพ่ือให้ผู้รับจ้างติดตามหน้ีสามารถบันทึกรายการติดตามหน้ี ผ่าน Web Portal ได้ M

WP 209 รองรับการบันทึกและเช่ือมโยงข้อมูลผลการติดตามหน้ีท่ีมีการบันทึกผ่านระบบ เข้าไปสร้างรายการในระบบ CGS ให้อัตโนมัติ ตามรอบและเง่ือนไขท่ีก าหนด M

WP 210 รองรับการบันทึกและเช่ือมโยงข้อมูลรายการรับช าระหน้ี ด้วยวิธีการโอนเงิน ท่ีมีการบันทึกผ่านระบบ เข้าไปสร้างรายการในระบบ CGS ให้อัตโนมัติ 

ตามรอบและเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 211 รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ CGS และแสดงรายการด าเนินคดีท่ีมอบหมายงาน เพ่ือให้ส านักงานทนายความสามารถบันทึกผลการด าเนินการทางคดี 

ผ่าน Web Portal ได้

M

WP 212 รองรับการบันทึกและเช่ือมโยงข้อมูลผลด าเนินการทางคดีท่ีมีการบันทึกผ่านระบบ เข้าไปสร้างรายการในระบบ CGS ให้อัตโนมัติ โดยมีข้อมูลท่ีเป็น required field เข้าไปได้

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรอบและเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 213 รองรับการบันทึกและเช่ือมโยงข้อมูลรายการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี / เงินวางประกัน ท่ีมีการบันทึกผ่านระบบ เข้าไปสร้างรายการในระบบ ERP ให้อัตโนมัติ 

ตามรอบและเง่ือนไขท่ี บสย. ก าหนด

M
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การเรียกดูข้อมูลและรายงาน

WP 301 รองรับการก าหนดสิทธิของ users และ user groups ในการเรียกดูรายงานแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดได้ M

WP 302 รายงานแต่ละประเภทต้องสามารถเรียกดูได้ตามคร้ัง (ad hoc) และอัตโนมัติ (scheduled job) รวมถึงจัดส่งรายงาน ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้ M

WP 303 รองรับการเรียกดูข้อมูล ตามเง่ือนไขต่าง ๆ โดยสามารถระบุเง่ือนไข ดังน้ี 

- รายประเภทค าขอ

- รายสถานะค าขอ

- รายสถานะการอนุมัติ

- ตามวันท่ีท่ีก าหนด

- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

WP 304 รองรับการเช่ือมโยงและน ารายงานต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนในระบบ CGS และระบบอ่ืน ๆ ท่ี บสย. ก าหนด มาแสดงผล M

WP 305 รองรับการเรียกดูข้อมูล ตามประเภทกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ M

WP 306 รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด M
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WS 101
รองรับ Web Services ให้บริการกับระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ตาม architecture) ได้ เช่น 

- Service ให้บริการข้อมูล เช่น แบบค้ าประกัน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล ผลิตภัณฑ์/ โครงการ

- Service ในการบันทึกข้อมูล เช่น การรับข้อมูลจากแบบฟอร์มใน Web portal

- Service อ่ืนๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

Services Requested

WS 201 รองรับการเรียกใช้ Web Services เพ่ือท างานร่วมกันกับระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ตาม architecture) ได้ เช่น 

- เรียก Service ของ CRM เพ่ือเรียกดูข้อมูลลูกค้าน ามาด าเนินการต่อ

- เรียก Service ของ LDAP เพ่ือตรวจสอบข้อมูลสิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้

- เรียก Service ของ E-Document เพ่ือบันทึกจัดเก็บ หรือเรียกดูเอกสาร

- เรียก Service อ่ืนๆ ตามท่ี บสย. ก าหนด

M

Web Service

ความต้องการ ส าหรับผู้รับจ้าง

ล าดับท่ี
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e–bidding)  

เลขที่  016/2561 

โครงการจัดจางพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเชื่อ (Core Guarantee 
System) 

ตามประกาศ บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยEอม 

ลงวันที่  9 ตุลาคม 2561 

----------------------------------------- 

     บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม ซ่ึงต�อไปน้ีเรียกว�า “บสย.” มีความประสงค'จะประกวดราคาจ)าง  
ด)วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' โครงการจัดจ)างพัฒนาและตดิตัง้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการคํ้าประกันสินเช่ือ 
(Core Guarantee System) ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม โดยมีข)อแนะนําและข)อกําหนดดังต�อไปน้ี 
1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน  
1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว)ในระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ 
1.3 แบบสัญญาจ)าง 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
       (1)   หลักประกันการเสนอราคา 

(2)   หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
  (1)   ผู)มีผลประโยชน'ร�วมกัน 
  (2)   การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปNนธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว)ในระบบจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเลก็ทรอนิกส' 
  (1)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1  
  (2)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2  
2. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 เปNนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน) ห)างหุ)นส�วนจํากัด หรือห)างหุ)นส�วนสามัญนิติ

บุคคล ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค)า 
กระทรวงพาณิชย' หรือหน�วยงานราชการอ่ืนออกให) ซ่ึงรับรองไม�เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข)อเสนอ 

2.3 ไม�เปNนบุคคลล)มละลาย  
2.4 ไม�เปNนบุคคลท่ีอยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
2.5 ไม�เปNนบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข)อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว)ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเปNนผู)ท่ีไม�ผ�านเกณฑ'การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.6 ไม�เปNนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว)ในบัญชีรายช่ือผู)ท้ิงงานและได)แจ)งเวียนช่ือให)เปNนผู)ท้ิงงานของหน�วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู)ท้ิงงานเปNนหุ)นส�วนผู)จัดการ กรรมการผู)จัดการ ผู)บริหาร        
ผู)มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด)วย 

2.7 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต)องห)ามตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.8 มีอาชีพรับจ)างในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ดังกล�าว 
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2.9 ไม�เปNนผู)มีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืนท่ีเข)ายื่นข)อเสนอให)แก� บสย. ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส' หรือไม�เปNนผู)กระทําการอันเปNนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปNนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งน้ี 

2.10 ไม�เปNนผู)ได)รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ)มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว)นแต�รัฐบาลของผู)ยื่นข)อเสนอได)มี
คําสั่งให)สละเอกสิทธ์ิและความคุ)มกันเช�นว�าน้ัน 

2.11 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ (Thai Government Procurement) ของ
กรมบัญชีกลาง 

2.12 ผู)ยื่นข)อเสนอซ่ึงได)รับคัดเลือกเปNนคู�สัญญาต)องลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ (Thai 
Government Procurement) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.13 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องไม�อยู�ในฐานะเปNนผู)ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�
ถูกต)องครบถ)วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.14 ผู)ยื่นข)อเสนอซ่ึงได)รับคัดเลือกเปNนคู�สัญญาต)องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว)นแต�การจ�ายเงินแต�ละ
ครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหมื่นบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปNนเงินสดก็ได) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.15 ไม�เปNนผู)ถูกบสย.เคยบอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินค)างชําระ หรือมีป_ญหาข)อโต)แย)งหรือข)อพิพาทใดๆ
กับ บสย.ไม�ว�าข)อโต)แย)ง หรือข)อพิพาทจะอยู�ระหว�างเจรจาไกล�เกลี่ย หรือเปNนคดีในช้ันศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่น
ข)อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'กรณีดังกล�าว รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ ผู)ถือหุ)น หรือหุ)นส�วนของผู)ยื่นข)อเสนอด)วย 

2.16 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาซอฟต'แวร'หรือระบบงานสารสนเทศโดยเปbดดําเนินการ
มาเปNนเวลาไม�น)อยกว�า 5 ปcนับถึงวันท่ียื่นข)อเสนอ และมีความเช่ียวชาญและประสบการณ'ในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศทางด)านของเว็บแอพพลิเคช่ันโดยแนบหลักฐานสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจ)าง 

2.17 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องมีผลงานทางด)าน (1) การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับ
ระบบบัญชีหรือการเงิน กับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทประกันภัยช้ันนําในภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือ (2) การออกแบบและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับระบบบัญชีหรือการเงินของหน�วยงานราชการ จํานวนอย�างน)อย 2 โครงการ โดยมี
มูลค�าผลงานต�อโครงการไม�ต่ํากว�า 7,000,000 บาท และระยะเวลาของผลงานย)อนหลังไม�เกิน 5 ปcนับจากวันท่ียื่นข)อเสนอ 
พร)อมแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจ)าง 

2.18 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการขาย และ/หรือการให)เช�า/ให)เช�าซ้ือ อุปกรณ'คอมพิวเตอร'
(Hardware) และ/หรือโปรแกรม (Software) โดยตรงมาแล)วเปNนเวลาไม�น)อยกว�า 5 ปc นับจนถึงวันท่ียื่นข)อเสนอ หรือเปNน
ตัวแทนจําหน�ายอุปกรณ'คอมพิวเตอร' (Hardware) และ/หรือโปรแกรม (Software) ในประเทศไทยท่ีถูกต)องตามกฎหมาย โดย
มีหนังสือยืนยันการแต�งตั้งให)เปNนตัวแทนจําหน�ายจากบริษัทผู)ผลิตหรือเจ)าของผลิตภัณฑ'และยังคงสถานะการเปNนตัวแทน
จําหน�ายจากบริษัทผู)ผลิตหรือเจ)าของผลิตภัณฑ'อยู� โดยหนังสือน้ันต)องมีอายุไม�เกิน 90 วัน นับจากวันท่ีลงนามในหนังสือยืนยัน
จนถึงวันท่ียื่นเสนอราคา ในกรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอมิใช�ตัวแทนจําหน�ายตามข)อกําหนดข)างต)น ผู)ยื่นข)อเสนอต)องมีหนังสือยืนยัน
การแต�งตั้งให)เปNนตัวแทนจําหน�ายเฉพาะในการเสนอราคาครั้งน้ีจากบริษัทผู)ผลิตหรือเจ)าของผลิตภัณฑ' หรือจากตัวแทน
จําหน�ายตามข)อกําหนดข)างต)น  ซ่ึงตัวแทนจําหน�ายน้ันต)องยังคงสถานะเปNนตัวแทนจําหน�ายในประเทศไทยท่ีถูกต)องตาม
กฎหมายโดยมีหนังสือยืนยันการแต�งตั้งให)เปNนตัวแทนจําหน�ายจากผู)ผลิตหรือเจ)าของผลิตภัณฑ'น้ันด)วย 
  2.19 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องมีคุณสมบัติครบถ)วนและปฏิบัติตามเง่ือนไขในข)อ 2.1 – 2.18 ทุกประการ ในกรณีท่ี     
ผู)ยื่นข)อเสนอรายใดปฏิบัติไม�ถูกต)องตามเง่ือนไขดังกล�าว  บสย.  สงวนสิทธิท่ีจะไม�รับพิจารณาราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันๆ 
และจะถือว�าเปNนผู)ไม�มีสิทธิเสนอราคา  
  2.20 ผู)ยื่นข)อเสนอท่ีเปNนกิจการร�วมค)า (Joint Venture) หรือกิจการค)าร�วม (Consortium) ท่ีประสงค'จะยื่น
ข)อเสนอต)องมีคุณสมบัติและปฏิบัติดังต�อไปน้ี 
  (1) กิจการร�วมค)า (Joint Venture)  
   -กรณีท่ีเปNนกิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเปNนนิติบุคคลใหม� นิติบุคคลท่ีร�วมกันในกิจการร�วมค)าต)อง
มีคุณสมบัติครบถ)วนตามท่ีกําหนดไว)ในข)อ 2.1 ถึงข)อ 2.15 และการเสนอราคาให)เสนอราคาในนาม “กิจการร�วมค)า”          



- 3 - 

 

ส�วนคุณสมบัติด)านผลงานตามข)อ 2.16 ข)อ 2.17 และข)อ 2.18 กิจการร�วมค)าสามารถนําผลงานของผู)ร�วมค)ารายเดียวหรือ
หลายรายมาใช)แสดงเปNนผลงานของกิจการร�วมค)าได) 
    กิจการร�วมค)าท่ีได)จดทะเบียนนิติบุคคลใหม� หมายความว�า กิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเปNนนิติ
บุคคลต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค)า กระทรวงพาณิชย' 
     -กรณีท่ีเปNนกิจการร�วมค)าท่ีไม�ได)จดทะเบียนเปNนนิติบุคคลใหม� แต�ละนิติบุคคลท่ีเข)าร�วมค)า      
ทุกรายจะต)องมีคุณสมบัติครบถ)วนตามท่ีกําหนดไว)ในข)อ 2.1 ถึงข)อ 2.15 เว)นแต�ได)มีข)อตกลงระหว�างผู)เข)าร�วมค)าเปNนลาย
ลักษณ'อักษร กําหนดให)ผู)เข)าร�วมค)ารายใดรายหน่ึงเปNนผู)รับผิดชอบหลักในการเข)าเสนอราคากับ บสย.  และต)องแสดงหลักฐาน
มาพร)อมการยื่นข)อเสนอประกวดราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ (Thai Government Procurement ) ส�วนคุณสมบัติ
ด)านผลงานตามข)อ 2.16 ข)อ 2.17 และข)อ 2.18 กิจการร�วมค)าสามารถนําผลงานของผู)เข)าร�วมค)าท่ีเปNนผู)รับผิดชอบหลักราย
เดียวหรือผู)เข)าร�วมค)าหลายรายมาใช)แสดงเปNนผลงานของกิจการร�วมค)า 
  (2) กิจการค)าร�วม (Consortium) นิติบุคคลท่ีเข)าร�วมกลุ�มในกิจการค)าร�วมทุกรายจะต)องมีคุณสมบัติ
ครบถ)วนตามท่ีกําหนดไว)ในข)อ 2.1 ถึงข)อ 2.15 ส�วนคุณสมบัติด)านผลงานตามข)อ 2.16 ข)อ 2.17 และข)อ 2.18 สามารถนํา
ผลงานของผู)เข)าร�วมกลุ�มหลายรายมาใช)แสดงเปNนผลงานของกิจการค)าร�วมได) โดยกิจการค)าร�วมจะต)องแต�งตั้งตัวแทนกลุ�มเปNน
ผู)แทนในการติดต�อและกระทําการแทนผู)เข)าร�วมกลุ�มทุกราย ท้ังน้ี ต)องมีหลักฐานแสดงการมอบอํานาจท่ีลงนามโดยผู)เข)าร�วม
กลุ�มทุกรายและตัวแทนท่ีได)รับการแต�งตั้งจะต)องรับทราบข้ันตอนการดําเนินงานของกลุ�มตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญา และ
ต)องแสดงหลักฐานข)อตกลงร�วมงานระหว�างผู)ร�วมงานทุกรายมาพร)อมการยื่นข)อเสนอประกวดราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)าง
ภาครัฐ (Thai Government Procurement) 
  (3) กิจการร�วมค)าและกิจการค)าร�วมตามข)อ (1) และ (2) จะต)องทําสัญญาข)อตกลง (Form of 
Agreement) ท่ีมีสาระสําคัญอย�างน)อยตามท่ีกําหนดข)างล�างดังน้ีมาแสดงต�อ บสย. 
   (3.1)  รายช่ือนิติบุคคลท่ีเข)าร�วมกลุ�ม โดยระบุหน)าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ สัดส�วนการถือหุ)น
หรือการลงทุนของผู)เข)าร�วมกลุ�มทุกราย 
   (3.2) วัตถุประสงค'ของการทํางานในกิจการร�วมค)าหรือกิจการค)าร�วม 
   (3.3) ขอบเขตความรับผิดชอบของผู)เข)าร�วมกลุ�ม โดยต)องมีข)อความระบุถึงความรับผิดชอบร�วมกันหรือแทนกัน 
   (3.4) การมอบหมายให)ผู)เข)าร�วมกลุ�มรายใดรายหน่ึงเปNนผู)รับผิดชอบหลักในการบริหารโครงการโดยมี
อํานาจกระทําการแทนผู)เข)าร�วมกลุ�มทุกราย 
   (3.5) ข)อความท่ีระบุไว)ชัดเจนว�าผู)เข)าร�วมกลุ�มทุกรายยินยอมผูกพันตนในการท่ีจะรับผิดชอบร�วมกัน
และแทนกันอย�างเช�นลูกหน้ีร�วมของ  บสย.  ในการดําเนินการตามโครงการน้ี 
 (4) กิจการร�วมค)าหรือกิจการค)าร�วมต)องไม�ถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู)เข)าร�วมกลุ�มในภายหลังนับแต�วันเสนอราคา 
   (5) ผู)เข)าร�วมกลุ�มในกิจการร�วมค)าหรือกิจการค)าร�วม ต)องไม�เข)าร�วมมากกว�าหน่ึงกลุ�ม 
3.  หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ    
โดยแยกเปNน 2 ส�วน คือ 
 3.1 สEวนท่ี 1 อยEางนอยตองมีเอกสารดังตEอไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเปNนนิติบุคคล 
 (ก)  ห)างหุ)นส�วนสามัญหรือห)างหุ)นส�วนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซ่ึง
รับรองไม�เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข)อเสนอ บัญชีรายช่ือหุ)นส�วนผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ซ่ึงรับรองไม�เกิน 90 วันนับถึงวันยื่นข)อเสนอ หนังสือบริคณห'สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) และ
บัญชีผู)ถือหุ)นรายใหญ� (ถ)ามี) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง    
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 (2) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเปNนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคลให)ยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู)น้ัน สําเนาข)อตกลงท่ีแสดงถึงการเข)าเปNนหุ)นส�วน (ถ)ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู)เปNนหุ)นส�วน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู)เปNนหุ)นส�วนท่ีมิได)ถือสัญชาติไทย พร)อมท้ังรับรองสําเนาถูกต)อง 
 (3) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอท่ีเปNนกิจการร�วมค)า (Joint Venture) ยื่นเอกสารหลักฐานดังน้ี 
  (ก) กรณีท่ีเปNนกิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเปNนนิติบุคคลใหม� ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว)ใน (1) หรือ
(2) และ (5) (6) (7) ของผู)ร�วมค)า แล)วแต�กรณี ในนาม “กิจการร�วมค)า” 
  (ข) กรณีท่ีเปNนกิจการร�วมค)าท่ีไม�ได)จดทะเบียนเปNนนิติบุคคลใหม� ให)ยื่นข)อตกลงระหว�างผู)เข)า  
ร�วมค)าเปNนลายลักษณ'อักษร กําหนดให)ผู)เข)าร�วมค)ารายใดรายหน่ึงเปNนผู)รับผิดชอบหลักในการเข)าเสนอราคากับ บสย. และ
เอกสารตามท่ีระบุไว)ใน (1) หรือ (2) ของผู)ร�วมค)า แล)วแต�กรณี 
 (4)   ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอท่ีเปNนกิจการค)าร�วม (Consortium)  ยื่นเอกสารหลักฐานดังน้ี 
  (ก) เอกสารตามท่ีระบุไว)ใน (1) หรือ (2) และ (5) (6) (7) ของผู)ร�วมค)า แล)วแต�กรณี ของนิติบุคคล
ท่ีเข)าร�วมกลุ�มในกิจการค)าร�วมทุกราย 
  (ข) ข)อตกลงร�วมงานระหว�างผู)ร�วมงานทุกราย 
  (ค) ข)อตกลงหรือหนังสือแต�งตั้งตัวแทนกลุ�มเปNนผู)แทนในการติดต�อและกระทําการแทนผู)เข)าร�วม
กลุ�มทุกราย 
  (ง) หลักฐานแสดงการมอบอํานาจท่ีลงนามโดยผู)เข)าร�วมกลุ�มทุกรายและตัวแทนท่ีได)รับการ
แต�งตั้งจะต)องรับทราบข้ันตอนการดําเนินงานของกลุ�มตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญา 
    (5) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย' และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภพ.20) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
    (6)   สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
    (7)   สําเนาหน)าสมุดบัญชีธนาคารในนามของผู)ยื่นข)อเสนอ พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
    (8)   หนังสือยืนยันการแต�งตั้งให)เปNนตัวแทนจําหน�ายจากบริษัทผู)ผลิตหรือเจ)าของผลิตภัณฑ'โดยหนังสือน้ัน
ต)องมีอายุไม�เกิน 90 วัน นับจากวันท่ีลงนามในหนังสือยืนยันจนถึงวันท่ียื่นเสนอราคา หรือหนังสือยืนยันการแต�งตั้งให)เปNนตัวแทน
จําหน�ายเฉพาะในการเสนอราคาครั้งน้ีจากบริษัทผู)ผลิตหรือเจ)าของผลิตภัณฑ' หรือจากตัวแทนจําหน�าย พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง  

 (9)  รายงานงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน 2 ปcสุดท)ายก�อนวันท่ียื่นข)อเสนอท่ีผ�านการรับรอง
จากผู)สอบบัญชีแล)ว พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 

 (10)   ผลงานทางด)าน (1) การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับระบบบัญชี
หรือการเงิน กับสถาบันการเงิน หรือ บริษัทประกันภัยช้ันนําในภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือ (2) การออกแบบและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับระบบบัญชีหรือการเงินของหน�วยงานราชการ จํานวนอย�างน)อย 2 โครงการ โดยมีมูลค�าผลงาน
ต�อโครงการไม�ต่ํากว�า 7,000,000 บาท และระยะเวลาของผลงานย)อนหลังไม�เกิน 5 ปcนับจากวันท่ียื่นข)อเสนอ พร)อมแนบ
สําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจ)าง พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 

(11)  ผลงานในการออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศทางด)านของเว็บแอพพลิเคช่ันโดยแนบ
หลักฐานสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาจ)าง พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 

     (12)   โครงสร)างการบริหารโครงการ ช่ือบุคลากร ประวัติการศึกษา ประสบการณ' ผลงาน และหน)าท่ี
ความรับผิดชอบและให)ระบุให)ชัดเจนว�าบุคลากรใดจะให)ปฏิบัติงานอยู� ณ ท่ีทําการของ บสย. (on site) หรือ บุคลากรใดจะทํา
หน)าท่ีเปNนเจ)าหน)าท่ีสนับสนุน (Support) เปNนต)น รายละเอียดตามข)อ 4.1.5.1 ของเอกสารขอบเขตของงาน (TOR)  

     (13)   แผนการจัดเตรียมบุคลากรเข)าปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการของ บสย. เปNนจํานวนท่ีเหมาะสมนับจาก
วันท่ีเริ่มต)นโครงการ (Kick Off) จนถึงวันท่ีเริ่มใช)งานระบบจริง (Go Live) 
   (14)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครฐั 
ตามแบบในข)อ 1.6 (1)  โดยไม�ต)องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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 ท้ังน้ี เมื่อผู)ยื่นข)อเสนอดําเนินการแนบไฟล'เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ครบถ)วน ถูกต)องแล)ว 
ระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐจะสร)างบัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ตามแบบในข)อ 1.6 (1) ให)โดยผู)ยื่นข)อเสนอไม�ต)องแนบบัญชีเอกสารส�วนท่ี 
1 ดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 สEวนท่ี  2  อยEางนอยตองมีเอกสารดังตEอไปนี้ 
 (1) ในกรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอมอบอํานาจให)บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให)แนบหนังสือมอบอํานาจซ่ึงปbด
อากรแสตมป{ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู)มอบอํานาจและผู)รับมอบอํานาจ ท้ังน้ี หากผู)รับมอบอํานาจเปNน
บุคคลธรรมดาต)องเปNนผู)ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล)วเท�าน้ัน 
 (2)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข)อ 5 

(3)    ข)อเสนอด)านเทคนิคเปNนภาษาไทย เน้ือหาครอบคลุมขอบเขตของการดําเนินงาน ข)อ 5 ท่ีระบุไว)
ในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง ซ่ึงอย�างน)อยต)องประกอบไปด)วยเอกสารดังต�อไปน้ี 

 รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานและวิธีของแผนงานตามข)อกําหนดของขอบเขตของงาน 

 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานของแผนงานแต�ละข้ันตอนท่ีต)องใช)ในการดําเนินการ 
(Time Schedule) ในลักษณะเปNนตารางเวลากับงานให)มีความสัมพันธ'กันเปNนช�วง ๆ 
ตามลําดับความสําคัญของงาน พร)อมคําอธิบายประกอบทุกงานตามหลักวิชาการ 

 คําตอบของคําถามในเอกสารแนบต�าง ๆ 

 ข)อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว)ในขอบเขตงานท่ีเห็นว�าเปNนประโยชน'ต�อ 
บสย. ได) (ถ)ามี) 

(4)   ตัวอย�างเอกสารในการส�งมอบท่ีเก่ียวข)องกับการวิเคราะห'และออกแบบตามข)อ 5.2.1 ข)อ 5.3.1.1 
และข)อ 5.3.1.2 ในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR)   

       (5)  ข)อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ และใบเสนอราคาค�าบํารุงรักษาระบบและซอฟท'แวร' (Annual Maintenance 
Services) ล�วงหน)าเปNนระยะเวลา 3 ปc หลังจากสิ้นสุดการรับประกัน โดยให)เสนอแยกเปNนรายการและสรุปยอดรวม 
 (6)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ 
ตามแบบในข)อ 1.6 (2)  โดยไม�ต)องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ท้ังน้ี เมื่อผู)ยื่นข)อเสนอดําเนินการแนบไฟล'เอกสารตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ครบถ)วน ถูกต)องแล)ว 
ระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐจะสร)างบัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ตามแบบในข)อ 1.6 (2) ให)โดยผู)ยื่นข)อเสนอไม�ต)องแนบบัญชีเอกสาร
ส�วนท่ี 2 ดังกล�าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
4.  การเสนอราคา 

4.1 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคาทางการระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐตามท่ีกําหนดไว)ใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'น้ี โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้นและจะต)องกรอกข)อความให)ถูกต)องครบถ)วน พร)อมท้ัง
หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู)ยื่นข)อเสนอโดยไม�ต)องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาให)เสนอราคาเปNนเงินบาทและเสนอราคาได)เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว)ท)ายใบเสนอราคาให)ถูกต)อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต)องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ)าตัวเลข
และตัวหนังสือไม�ตรงกัน ให)ถือตัวหนังสือเปNนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
ค�าใช)จ�ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว)แล)ว 
 ราคาท่ีเสนอจะต)องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น)อยกว�า 90 วัน ตั้งแต�วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา 
ผู)ยื่นข)อเสนอต)องรับผดิชอบราคาท่ีตนได)เสนอไว)และจะถอนการเสนอราคามไิด) 

4.3   ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องเสนอกําหนดเวลาดําเนินงานแล)วเสร็จไม�เกิน 540 วัน นับถัดจากวันท่ีเริ่มต)นสัญญา 
4.4 ก�อนเสนอราคา ผู)ยื่นข)อเสนอควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงานฯลฯ ให)ถ่ีถ)วนและเข)าใจ

เอกสารประกวดราคาจ)างอิเล็กทรอนิกส'ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นข)อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ)างอิเล็กทรอนิกส' 
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 4.5 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐในวันท่ี 24 ตุลาคม 2561
ระหว�างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให)ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐเปNนเกณฑ' 
  เมื่อพ)นกําหนดเวลายื่นข)อเสนอและเสนอราคาแล)ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข)อเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 

4.6  ผู)ยื่นข)อเสนอต)องจัดทําเอกสารสําหรับใช)ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล'เอกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผู)ยื่นข)อเสนอต)องเปNนผู)รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ)วน ถูกต)อง และชัดเจนของ
เอกสาร PDF File ก�อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล)วจึงส�งข)อมูล (Upload) เพ่ือเปNนการเสนอราคาให)แก� บสย. ผ�านทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ 

 4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู)ยื่น
ข)อเสนอแต�ละรายว�า เปNนผู)ยื่นข)อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืนตามข)อ 1.5 (1) หรือไม� หากปรากฏว�า      
ผู)ยื่นข)อเสนอรายใดเปNนผู)ยื่นข)อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร�วมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู)ยื่นข)อเสนอท่ี
มีผลประโยชน'ร�วมกันน้ันออกจากการเปNนผู)ยื่นข)อเสนอ 
  หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ว�า ก�อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณา
ข)อเสนอ มีผู)ยื่นข)อเสนอรายใดกระทําการอันเปNนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปNนธรรมตามข)อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ 
เช่ือว�ามีการกระทําอันเปNนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปNนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันออกจาก
การเปNนผู)ยื่นข)อเสนอ และ บสย.จะพิจารณาลงโทษผู)ยื่นข)อเสนอดังกล�าวเปNนผู)ท้ิงงาน เว)นแต� บสย. จะพิจารณาเห็นว�าผู)ยื่น
ข)อเสนอรายน้ันมิใช�เปNนผู)ริเริ่มให)มีการกระทําดังกล�าวและได)ให)ความร�วมมือเปNนประโยชน'ต�อการพิจารณาของ บสย. 
 4.8  ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องปฏิบัติ ดงัน้ี 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว)ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' 
  (2) ราคาท่ีเสนอจะต)องเปNนราคาท่ีรวมภาษีมลูค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ)าม)ี รวมค�าใช)จ�ายท้ังปวงไว)ด)วยแล)ว 
  (3) ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องลงทะเบียนเพ่ือเข)าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
  (4) ผู)ยื่นข)อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล)วไม�ได) 
  (5) ผู)ยื่นข)อเสนอต)องศึกษาและทําความเข)าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด)วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส' ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว)ในเว็บไซต' www.gprocurement.go.th  
5.   หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องวางหลักประกันการเสนอราคาพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ      
โดยใช)หลักประกันอย�างหน่ึงอย�างใดดังต�อไปน้ี จํานวน 6,420,000.00 บาท (หกล)านสี่แสนสองหมื่นบาทถ)วน) 
  5.1  เช็คหรือดราฟท'ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให)แก� บสย. ซ่ึงเปNนเช็คหรือดราฟท'ลงวันท่ีท่ีใช)เช็คหรือดราฟท'
น้ันชําระต�อเจ)าหน)าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน 3 วันทําการ 
   5.2   หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส'ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
   5.3   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   5.3   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย'ท่ีได)รับอนุญาตให)ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย'และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคาร
แห�งประเทศไทยแจ)งเวียนให)ทราบ โดยอนุโลมให)ใช)ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 กรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอนําเช็คหรือดราฟท'ท่ีธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย' มาวางเปNนหลักประกันการเสนอราคาจะต)องส�งต)นฉบับเอกสารดังกล�าวมาให) บสย. 
ตรวจสอบความถูกต)องในวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ระหว�างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  
 กรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอยื่นข)อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร�วมค)า (Joint Venture)” ประสงค'จะใช)หนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส'ของธนาคารในประเทศเปNนหลักประกันการเสนอราคา ให)ระบุช่ือผู)ยื่นข)อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส'ฯ ดังน้ี 
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 (1) กรณีท่ีกิจการร�วมค)าได)จดทะเบียนเปNนนิติบุคคลใหม� ให)ระบุช่ือกิจการร�วมค)าดังกล�าวเปNนผู)ยื่นข)อเสนอ 
 (2) กรณีท่ีกิจการร�วมค)าไม�ได)จดทะเบียนเปNนนิติบุคคลใหม� ให)ระบุช่ือผู)เข)าร�วมค)ารายท่ีสัญญาร�วมค)า
กําหนดให)เปNนผู)เข)ายื่นข)อเสนอกับหน�วยงานของรัฐเปNนผู)ยื่นข)อเสนอ 
 ท้ังน้ี “กิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเปNนนิติบุคคลใหม�” หมายความว�า กิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเปNนนิติบุคคล
ต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค)า กระทรวงพาณิชย' 
 กรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอยื่นข)อเสนอในรูปแบบของ “กิจการค)าร�วม (Consortium) ” ประสงค'จะใช)หนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส'ของธนาคารในประเทศเปNนหลักประกันการเสนอราคา ให)ระบุช่ือผู)ยื่นข)อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส'ฯ เปNนผู)ท่ีได)รับการแต�งตั้งตัวแทนกลุ�มเปNนผู)แทนในการติดต�อและกระทําการแทนผู)เข)าร�วมกลุ�มทุกราย 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข)อน้ี บสย.จะคืนให)ผู)ยื่นข)อเสนอหรือผู)ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี 
บสย. ได)พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู)ชนะการประกวดราคาเรียบร)อยแล)ว เว)นแต�ผู)ยื่นข)อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว)ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดหรือได)คะแนนรวมสูงสุดไม�เกิน 3 ราย ให)คืนได)ต�อเมื่อได)ทําสญัญาหรือข)อตกลง หรือผู)ยืน่ข)อเสนอได)พ)นจากข)อผูกพันแล)ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณีใดๆ จะคืนให)โดยไม�มีดอกเบ้ีย 
6. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
 6.1 หากผู)ยื่นข)อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต)องครบถ)วนตามข)อ 3 หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น
ข)อเสนอไม�ถูกต)องครบถ)วน หรือไม�ผ�านการตรวจการมีผลประโยชน'ร�วมกันของผู)ยื่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะไม�รับพิจารณาราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ัน เว)นแต�ผู)ยื่นข)อเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ)างไม�ครบถ)วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ี 
บสย. กําหนดไว)ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญและความแตกต�างน้ันไม�มีผลทํา
ให)เกิดการได)เปรียบเสียเปรียบต�อผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือเปNนการผิดพลาดเล็กน)อย คณะกรรมการฯอาจพิจารณาผ�อนปรน
การตัดสิทธิผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ัน 
 6.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข)อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งน้ี บสย. จะพิจารณาตัดสินเปNน 2 รอบดังน้ี  
   (1) รอบท่ี 1 ตัดสินด)วยวิธีการให)คะแนนตามข)อเสนอด)านเทคนิค โดยพิจารณาจากคะแนนรวมเปNนสําคัญ 
ผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)คะแนนรวมในระดับตั้งแต� 75% ข้ึนไป จะได)รับการคัดเลือกให)เข)าร�วมในกระบวนการทํา POC ในรอบท่ี 2 ต�อไป  
   (2) รอบท่ี 2 ตัดสินด)วยวิธีการให)คะแนนโดยพิจารณาจากการทํา Proof of Concept (POC) ประกอบกับ
ราคาท่ีเสนอ โดยผู)ท่ีได)รับคะแนนรวมสูงสุดในรอบท่ี 2 และได)รับคะแนนรวมในส�วนของการทํา POC ในระดับตั้งแต� 80%    
ข้ึนไปจะได)รับการพิจารณาจาก บสย. ให)เปNนผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' 

6.3 เกณฑ'การพิจารณาคัดเลือก 
 6.3.1 รอบท่ี 1 บสย. จะพิจารณาจากข)อเสนอด)านเทคนิคโดยให)คะแนนตามป_จจัยดังน้ี  

ปQจจัยท่ีใชพิจารณา คะแนน 
(1) แผนการดําเนินงานและความเขาใจโครงการ 30 คะแนน 

Project Planning (10 คะแนน) 
- ความเข)าใจโครงการ แนวคิด และวิธีการดําเนินโครงการ และแนวทางการ

ถ�ายทอดองค'ความรู)ให)แก� บสย. 
- แผนการดําเนินโครงการ ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการ

ดําเนินงานและตัวอย�างผลงานท่ีส�งมอบ 

10 คะแนน 

Presentation (10 คะแนน) 
- ผู)นําเสนองานต)องเปNนผู)จัดการโครงการหรือทีมงานของโครงการ และ

ความรู)ความเข)าใจในโครงการของผู)นําเสนอ 
- ความครบถ)วนของเน้ือหาท่ีนําเสนอ การตอบคําถามมีความชัดเจน  

 

10 คะแนน 
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ปQจจัยท่ีใชพิจารณา คะแนน 
Company Profile (10 คะแนน) 
- ประวัติและศักยภาพของบริษัท ผลการดําเนินงานจากงบการเงินย)อนหลัง 

2 ปcของบริษัท 
- จํานวนผลงาน มูลค�าของการดําเนินโครงการ ผลงานท่ีมีลักษณะเกี่ยวกับ

ระบบสินเช่ือ หรือระบบประกัน 
 

10 คะแนน 

(2) ความสามารถของระบบในการตอบโจทย�ความตองการทางธุรกิจของ บสย.  40 คะแนน 

Strategy (10 คะแนน) 
แนวทางและกลยุทธ' ท่ีใช)ในการพัฒนาระบบ รวมถึงเครื่องมือต�างๆและ
เทคโนโลยีท่ีเลือกใช)พร)อมอธิบายเหตุผลและแสดงให)เห็นถึงข)อดีข)อเสียให)
ทราบอย�างชัดเจน 

10 คะแนน 

System Design & Architecture (10 คะแนน) 
แนวทางการออกแบบระบบในลักษณะของ HA (High Availability)ท้ังในส�วน
ของ Web/Application Server, Database Server Firewall และจุดอื่นๆ      
ท่ีจําเปNน ในกรณีท่ีมีการนําเทคโนโลยีของ Virtual Machine มาใช)ในระบบ 
จะต)องแสดงให)เห็นว�าเทคโนโลยีน้ันไม� เปNนอุปสรรคต�อการทํางานและ
ประสิทธิภาพของระบบ และให)พิจารณาถึง Physical Redundancy ด)วย 
เช�นกรณีท่ี Physical Server ไม�สามารถใช)งานได)จะต)องไม�ทําให)ระบบท้ัง
ระบบต)องหยุดทํางานหรือหยุดให)บริการ 

10 คะแนน 

Efficiency (10 คะแนน) 
เทคนิคท่ีใช)ในการรองรับปริมาณข)อมูลหรือ Transaction ท่ีเกิดขึ้นจากผู)ใช)ท้ัง
ภายในและภายนอกองค'กรในเวลาเดียวกันในปริมาณมาก ๆเพ่ือไม�ให)เกิด
ป_ญหาเรื่องคอขวดหรือทําให)เกิดความล�าช)าในการประมวลผล มีความ
น�าเช่ือถือในการรับส�งข)อมูล ข)อมูลไม�สูญหายเม่ือระบบมีป_ญหา และเกิดความ
ปลอดภัยในการรับส�งข)อมูล 

10 คะแนน 

Fuctionality (10 คะแนน) 
ความสามารถการทํางานของโปรแกรมท่ีระบุไว)ตามข)อกําหนดด)านความ
ต)องการใช)งานในเอกสาร Functional Requirements ตามเอกสารแนบ 

10 คะแนน 

(3) บุคลากร   30 คะแนน 

People (30 คะแนน) 
- คุณวุฒิ ประสบการณ' และความเช่ียวชาญของบุคลากร 
- ความเหมาะสมของแผนบุคลากร และ จํานวนบุคลากร 
- บุคลากรเคยผ�านการ Implement ระบบสินเช่ือ หรือระบบประกัน 

30 คะแนน 
 

รวม 100 คะแนน 
 

บสย. จะพิจารณาจากคะแนนรวมเปNนสําคัญ ผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)คะแนนรวมในระดับตั้งแต� 75 คะแนน (75%) จะได)รับการ
คัดเลือกให)เข)าร�วมการทํา POC ในรอบท่ี 2 ต�อไป  

6.3.2 รอบท่ี 2 บสย. จะพิจารณาจากผลสําเร็จของการทํา Proof of Concept (POC) ประกอบกับ
ราคาท่ีเสนอ บสย. จะทําการทดสอบความสามารถของผู)ยื่นข)อเสนอท่ีผ�านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 
โดยวิธีการทํา POC ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) บสย. จะช้ีแจงรายละเอียดและข)อกําหนดในการทํา POC แก�ผู)ยื่นข)อเสนอท่ีผ�านข)อเสนอ
ด)านเทคนิค และได)รับการคัดเลือกในรอบท่ี 1 แล)วเท�าน้ัน 
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(2) ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ'พร)อมติดตั้งซอฟท'แวร'ต�างๆท่ีจําเปNนใน
การทํา POC ท้ังหมดและเปNนผู)รับผิดชอบค�าใช)จ�ายท้ังหมด โดย บสย. จะเปNนผู)จัดเตรียม
สถานท่ีในการทํา POC ให) 

(3) ในการทํา POC บสย. จะกําหนดให)ผู)ยื่นข)อเสนอให)ดําเนินการพัฒนาระบบสาธิต (Demo) 
ตามข)อกําหนดและรายละเอียดท่ี บสย. กําหนด และต)องนําเสนอระบบสาธิตให)
คณะกรรมการฯของ บสย. เพ่ือพิจารณาภายใน 15 วันทําการ นับถัดจากวันช้ีแจงข)อกําหนด
และรายละเอียดของการทํา POC 

(4)  รายละเอียดและข)อกําหนดของระบบสาธิตโดยสังเขปมีดังน้ี  
- พัฒนาระบบเพ่ือบริหารจัดการผลิตภัณฑ'ใหม� (New Product) ของ บสย. เช�น การ

สร)างผลิตภัณฑ'หลักใหม�การกําหนดผลิตภัณฑ'ย�อยภายใต)ผลิตภัณฑ'หลักเพ่ือใช)รองรับ
ธนาคาร แต�ละแห�ง การกําหนดคุณสมบัติและสถานะของผลิตภัณฑ'และสามารถแสดง
รายงานได)ตามมุมมองของผลิตภัณฑ' เปNนต)น 

- พัฒนาระบบอนุมัติการคํ้าประกันสินเช่ือตามผลิตภัณฑ'ท่ีกําหนด โดยเริ่มจากการรับ
ข)อมูลใบคําขอคํ้าประกันสินเช่ือจากธนาคารท่ีประกอบด)วยข)อมูลของลูกค)าของ
ธนาคารท่ีต)องการให) บสย. ช�วยคํ้าประกันสินเช่ือ มีการกําหนดสถานะของใบคําขอ 
รองรับการตรวจสอบข)อมูลในใบคําขอ (Field Validation) รองรับการป�องกันการ
บันทึกข)อมูลใบคําขอซํ้า รองรับการตรวจเกณฑ'วงเงินคํ้าประกันตามคําขอเทียบกับ
วงเงินท่ีกําหนดไว)ตามผลิตภัณฑ'หลัก มีระบบไหลเวียนเอกสาร (Workflow) ของใบคํา
ขอเพ่ือให)ผู)มีอํานาจทําการอนุมัติการคํ้าประกันสินเช่ือและออกหนังสือคํ้าประกัน และ
สามารถแสดงรายงานได)ตามมุมมองต�างๆ 

- รายละเอียดหรือข)อกําหนดอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดของระบบสาธิตท่ีผู)ยื่นข)อเสนอ
ต)องการแสดงให)เห็นถึงขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาระบบ 

- พัฒนาระบบWeb Application ตามโครงสร)างแบบ 3-tier Architecture ดังรูปต�อไปน้ี 

Database Server

DB

Application ServerWeb Server (Portal)

 
บสย. จะพิจารณาให)คะแนนจากการนําเสนอระบบสาธิตประกอบกับราคาท่ีเสนอ โดยมีเกณฑ'การให)คะแนนตามสัดส�วนดังน้ี 

(1) ราคาท่ีนําเสนอ 5 % 
(2) การทํา POC 95 % 

โดยเกณฑ'การให)คะแนนสําหรับการทํา POC มีรายละเอียดดังน้ี 
เกณฑ�การใหคะแนนสําหรับการทํา POC คะแนน 

1. การออกแบบโครงสร)างของระบบสาธิต โครงสร)างข)อมูล และข้ันตอนการทํางานของระบบ
สาธิต โดยอย�างน)อยต)องครอบคลุมตามข)อกําหนดของการทํา POC 

10 

2. ระบบสาธิตแสดงให)เห็นว�าผู)ยื่นข)อเสนอมีความรู)ความเข)าใจในธุรกรรมของ บสย. ในระดับท่ีดี 10 
3. การใช)งานหน)าจอและเมนูต�างๆของระบบสาธิตมีความเหมาะสมใช)งานง�าย และมีความคิดสร)างสรรค' 10 
4. ระบบสาธิตประมวลผลและแสดงผลได)อย�างถูกต)องครบถ)วนตามท่ีกําหนดและมีการตรวจสอบ
ความถูกต)องของข)อมูลในลักษณะต�างๆ 

10 
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เกณฑ�การใหคะแนนสําหรับการทํา POC คะแนน 
5. ระบบสาธิตแสดงให)เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของบริษัทในด)านการพัฒนาระบบ 10 
6. ข)อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืนๆ และค�าบริการในการบํารุงรักษา (ด)าน Man day ) 10 

รวม 60 
ผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)รับคะแนนรวมสูงสุดในรอบท่ี 2 และได)คะแนนรวมในส�วนของการทํา POC ในระดับ 48 คะแนน (80%)    
ข้ึนไปจะได)รับการพิจารณาจาก บสย. ให)เปNนผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) หรือคู�สัญญาของโครงการน้ี
โดยผลการพิจารณาของ บสย. ถือเปNนท่ีสุด ผู)ยื่นข)อเสนอรายใดจะเรียกร)องค�าใช)จ�ายหรือค�าเสียหายใด ๆมิได) 

6.4 บสย. สงวนสิทธิไม�พิจารณาข)อเสนอของผู)ยื่นข)อเสนอโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปน้ี 
6.4.1 ไม�ปรากฏช่ือผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู)รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ทาง

ระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ ของ บสย. 
6.4.2 ไม�กรอกข)อมูลผู)ยื่นข)อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ 
6.4.3 เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ท่ีเปNน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําให)เกิดความได)เปรียบเสียเปรียบแก�ผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน 
6.5   ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือ บสย. มีสิทธิให)ผู)ยื่นข)อเสนอช้ีแจงข)อเท็จจริงเพ่ิมเติมได) บสย. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข)อเสนอ ไม�รับ
ราคา หรือไม�ทําสัญญา หากข)อเท็จจริงดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต)อง 

6.6  บสย. ทรงไว)ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได)และอาจ
พิจารณาเลือกจ)าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
โดยไม�พิจารณาจัดจ)างเลยก็ได) สุดแต�จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน'ของ บสย. เปNนสําคัญ และให)ถือว�าการตัดสินของ บสย. 
เปNนเด็ดขาดผู)ยื่นข)อเสนอจะเรียกร)องค�าเสียหายใดๆมิได) รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'และ
ลงโทษผู)ยื่นข)อเสนอเปNนผู)ท้ิงงานไม�ว�าจะเปNนผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได)ว�าการยื่นเสนอ
ราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปNนเท็จ หรือใช)ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปNนต)น 

  ในกรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได)ว�าไม�อาจดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ได) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือ บสย. จะให)ผู)ยื่น
ข)อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให)เช่ือได)ว�า ผู)ยื่นข)อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
ให)เสร็จสมบูรณ' หากคําช้ีแจงไม�เปNนท่ีรับฟ_งได) 
   บสย. มีสิทธิท่ีจะไม�รับข)อเสนอหรือไม�รับราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายน้ันท้ังน้ี ผู)ยื่นข)อเสนอดังกล�าวไม�มี
สิทธิเรียกร)องค�าใช)จ�ายหรือค�าเสียหายใดๆ จาก บสย.  

6.7 ก�อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' หากปรากฏว�ามีการ
กระทําท่ีเข)าลักษณะผู)ยื่นข)อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได)รับการคัดเลือกมีผลประโยชน'ร�วมกัน หรือมีส�วนได)เสียกับผู)
ยื่นข)อเสนอ รายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปNนธรรม หรือสมยอมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือเจ)าหน)าท่ีในการเสนอ
ราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  ในกรณีน้ีหากผู)จัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได)ดําเนินการ
ไปแล)วจะเปNนประโยชน'แก�ทาง บสย. อย�างยิ่ง ผู)จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได) 
7. การทําสัญญาและการวางหลักประกัน 

7.1 บสย. ทรงไว)ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการเสนอราคา ในกรณีท่ีผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)รับการคัดเลือกให)เปNนผู)มีสิทธิ
เสนอราคาน)อยกว�า 2 ราย หรือไม�ก็ได) 

7.2 ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ต)องทําสัญญาจ)างกับ บสย. ภายใน 15 วัน นับจาก
วันท่ี บสย. ได)แจ)งให)ทราบเปNนลายลักษณ'อักษร และหากไม�ไปทําสัญญา หรือข)อตกลงกับ บสย. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังกล�าว บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว�าผู)ท่ีไม�ไปทําสัญญากับ บสย. เปNนผู)ท้ิงงาน 
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7.3 การวางหลักประกัน ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ต)องวางหลักประกันสัญญาท่ีมี
มูลค�าร)อยละ 5 ของราคาท่ี บสย. ตกลงว�าจ)างตลอดอายุสัญญา ณ วันท่ีทําสัญญา โดยหลักประกันสัญญาให)ใช)ได)อย�างหน่ึงอย�างใด 
ตามท่ี บสย. กําหนด ดังน้ี 
  7.3.1 เงินสด 
  7.3.2 เช็คหรือดราฟท'ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ�ายให)แก� บสย. ซ่ึงเปNนเช็คหรือดราฟท'ลงวันท่ีท่ีใช)เช็คหรือด
ราฟท'น้ันชําระต�อเจ)าหน)าท่ีในวันทําสัญญา หรือก�อนวันน้ันไม�เกิน 3 วันทําการ 
  7.3.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย�างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  
หรือจะเปNนหนังสือคํ้าประกันอิเลก็ทรอนิกส'ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
      7.3.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย'ท่ีได)รับอนุญาตให)ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย'และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุน
ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ) งเ วียนให)ทราบ โดยอนุโลมให) ใช)ตามตัวอย� างหนังสือ คํ้าประกันของธนาคาร ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

ท้ังน้ี บสย. จะคืนหลักประกันสัญญาให)โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู)ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) พ)นจากข)อผูกพันตามสัญญาจ)างแล)ว 

7.4 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และข)อเสนอของผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'          
(e-bidding) ถือเปNนภาระผูกพันและเปNนส�วนหน่ึงของสัญญาจ)าง 

7.5 ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ต)องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม�ให)มีการละเมิด
ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย'สินทางป_ญญาของบุคคลใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ต)อง
รับผิดชอบชดใช)ค�าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

7.6   บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังทุกกรณี หากพบว�าไม�เปNนไปตามสัญญา บสย. สามารถ
พิจารณายกเลิกสัญญาโดยท่ีคู�สัญญาจะเรียกร)องค�าเสียหายมิได) 
8.  คEาจางและการจEายเงิน 

บสย. จะชําระเงินค�าจ)างตามสัญญาภายหลังจากผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ได)ปฏิบัติถูกต)อง
ครบถ)วนตามท่ี บสย. กําหนด โดยมีหนังสือแจ)งการส�งมอบงานล�วงหน)าก�อนวันครบกําหนดส�งมอบงานในแต�ละงวดไม�น)อยกว�า 
7 วัน และ บสย. ได)ทําการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบร)อยแล)ว โดยจะแบ�งการชําระเงิน ดังน้ี 

งวดท่ี 1 ชําระเงินจํานวนร)อยละ 10 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 1 และ บสย. ได)ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร)อย
แล)ว โดยกําหนดส�งภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ)าง 

งวดท่ี 2 ชําระเงินจํานวนร)อยละ 15 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 2 และ บสย. ได)ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร)อย
แล)ว โดยกําหนดส�งภายใน 120 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ)าง 

งวดท่ี 3 ชําระเงินจํานวนร)อยละ 15 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 3 และ บสย. ได)ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร)อย
แล)ว โดยกําหนดส�งภายใน 180 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ)าง 

งวดท่ี 4 ชําระเงินจํานวนร)อยละ 25 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 4 และ บสย. ได)ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร)อย
แล)ว โดยกําหนดส�งภายใน 420 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ)าง 

งวดท่ี 5 ชําระเงินจํานวนร)อยละ 15 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 5 และ บสย. ได)ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร)อย
แล)ว โดยกําหนดส�งภายใน 480 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ)าง 

งวดท่ี 6 ชําระเงินจํานวนร)อยละ 20 หลังจากส�งมอบงานงวดท่ี 6 และ บสย. ได)ตรวจรับและรับมอบงานเรียบร)อย
แล)วโดยกําหนดส�งภายใน 540 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ)าง 

บสย. จะจ�ายเงินให)เมื่อผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ส�งมอบงานตามท่ีกําหนดไว)
ครบถ)วน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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8.1. คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับงาน เมื่อดําเนินการเรียบร)อยแล)วก็จะส�งหนังสือแจ)งการรับมอบ
ต�อผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) เพ่ือให)ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ส�งใบเรียก
เก็บเงินมายัง บสย. 

8.2. บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต�วันท่ีได)รับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเข)าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) โดยตรง ท้ังน้ี ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'          
(e-bidding) ตกลงเปNนผู)รับภาระเงินค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม
ให)มีการหักเงินดังกล�าวจากจํานวนเงินท่ีโอนในเดือนน้ันๆ 

8.3. ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) จะต)องส�งใบเสร็จรับเงินให) บสย. ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแต�วันท่ีได)รับเงิน 
9.  อัตราคEาปรับ 
 9.1 ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ต)องชําระค�าปรับให)แก� บสย. เปNนรายวันสําหรับงานท่ี
ยังไม�ได)ส�งมอบตามสัญญาในอัตราร)อยละ 0.1 ของราคางานจ)างนับถัดจากวันครบกําหนดส�งมอบตามสัญญาจนถึงวันท่ีผู)ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ส�งมอบงานถูกต)องครบถ)วนโดย บสย. จะต)องแจ)งสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเอาค�าปรับ
จากผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) เปNนลายลักษณ'อักษรในเวลารับชําระหน้ีน้ันด)วย  

9.2 การของดหรือลดค�าปรับ ให)ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) แสดงเจตนาเปNนหนังสือ
พร)อมเหตุผล โดยให)อยู�ในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดค�าปรับ หากพิสูจน'ได)ว�าเปNนเพราะความผิด
ของบสย.การอนุมัติให)งดหรือลดค�าปรับน้ันจะถือว�าผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ได)ยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกร)อง
ค�าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุน้ันได)อีก 
10. การรับประกันและบํารุงรักษาระบบ 

10.1  การรับประกัน 
10.1.1 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องรับประกันระบบงานคํ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System) เปNน

เวลาอย�างน)อย 1 ปc นับตั้งแต�วันท่ี บสย. ตรวจรับงานงวดสุดท)ายเรียบร)อยแล)ว โดยการ
รับประกันให)ครอบคลุมถึงซอฟต'แวร'ท่ีนํามาใช)ในระบบงาน เช�น ซอฟท'แวร'ระบบจัดการ
ฐานข)อมูล (Database) และ ซอฟท'แวร'เว็บ/แอพพลิเคช่ันเซิร'ฟเวอร' (Web/Application 
Server) เปNนต)นและต)องเปNนการรับประกันจากเจ)าของผลิตภัณฑ'หรือตัวแทนท่ีได)รับการแต�งตั้ง
จากเจ)าของผลิตภัณฑ'  

10.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร'และอุปกรณ'ท่ีส�งมอบต)องมีการรับประกันเปNนเวลาอย�างน)อย 3 ปc จากผู)ผลิต 
โดยครอบคลุมท้ังในส�วนอะไหล�และบริการ นับตั้งแต�วันท่ี บสย. ได)ตรวจรับงานงวดสุดท)าย
เรียบร)อยแล)ว โดยการรับประกันให)รวมถึงซอฟท'แวร'ท่ีเก่ียวข)องกับเครื่องคอมพิวเตอร'และ
อุปกรณ'ท่ีส�งมอบ เช�น ซอฟท'แวร'ระบบปฏิบัติการ ซอฟท'แวร'ท่ีใช)ในการทํา Virtualization  และ 
ซอฟท'แวร'สําหรับการสํารองและกู)คืนข)อมูล (Backup/Restore Software) เปNนต)น และต)อง
เปNนการรับประกันจากเจ)าของผลิตภัณฑ'หรือตัวแทนท่ีได)รับการแต�งตั้งจากเจ)าของผลิตภัณฑ' 

10.1.3 กรณผีู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) มีการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร'และ/
หรืออุปกรณ'ใดๆ ท่ี บสย. ใช)งานอยู�เดิมการรับประกันให)ครอบคลมุถึงเครื่องคอมพิวเตอร'และ/
หรืออุปกรณ'ใดๆ ท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (e-bidding) ได)ทําการอัพเกรดด)วย 

10.1.4 จัดให)มีศูนย'รับแจ)งป_ญหา (Support Center) โดยจัดให)มีเจ)าหน)าท่ีมาประจําท่ี บสย. ตลอด
ระยะเวลาการรับประกันของระบบงานท่ีส�งมอบเพ่ือสนับสนุนการตอบคําถาม/รับแจ)งป_ญหา/
แก)ไขป_ญหา/สรุปรายงาน/อบรมการใช)งาน ให)กับผู)ใช)งานระบบอย�างน)อย 2 คน และจัดเตรียม
ช�องทางการรับแจ)งผ�านทาง Web Site อีเมล' โทรศัพท' หรือช�องทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได)ตามความ
เหมาะสม เพ่ือให)บริการ บสย. ในเวลาทําการ (จันทร'ถึงศุกร' เวลา 08.00 ถึง 17:00 น.) 
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10.2 การบํารุงรักษาระบบ 
10.2.1 กําหนดให)ซอฟท'แวร'หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร'ทุกรายการท่ีส�งมอบต)องมาพร)อมกับบริการ

บํารุงรักษาซอฟท'แวร'จากเจ)าของผลิตภัณฑ'หรือตัวแทนท่ีได)รับการแต�งตั้งจากเจ)าของผลิตภัณฑ'
อย�างต�อเน่ืองตลอดระยะเวลารับประกัน โดยระยะเวลารับประกันให)เปNนไปตามข)อ 10.1.1 และ 
10.1.2  (ยกเว)นซอฟต'แวร'บางรายการท่ีไม�มีบริการบํารุงรักษาซอฟท'แวร'จากเจ)าของผลิตภัณฑ')  

10.2.2 เสนอราคาค�าบํารุงรักษาระบบงานท่ีส�งมอบและซอฟต'แวร'ต�างๆ ท่ีใช)ในระบบงาน (Annual 
Maintenance Services) ล�วงหน)าเปNนระยะเวลา 3 ปc หลังจากสิ้นสุดการรับประกัน โดยในส�วน
การบํารุงรักษาซอฟต'แวร'ท่ีใช)ในระบบงานต)องเปNนการบํารุงรักษาจากเจ)าของผลิตภัณฑ'หรือตัว
แทนท่ีได)รับการแต�งตั้งจากเจ)าของผลิตภัณฑ' และให)เสนอแยกเปNนรายการพร)อมสรุปยอดรวม 
และข)อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช�น Manday ในการให)บริการ เปNนต)น 

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
 11.1   เงินค�าจ)างสําหรับงานจ)างครั้งน้ี ได)มาจากเงินงบประมาณประจําปc 2561 
 11.2   เมื่อ บสย. ได)คัดเลือกผู)ยื่นข)อเสนอราคารายใดให)เปNนผู)รับจ)างและได)ตกลงจ)างตามประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส'แล)ว ถ)าผู)รับจ)างจะต)องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ)างดังกล�าวเข)ามาจากต�างประเทศ และของน้ันต)องนําเข)ามา
โดยทางเรือในเส)นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให)บริการรับขนได)ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู)เสนอราคาซ่ึงเปNนผู)รับจ)างจะต)องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด)วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
 (1)  แจ)งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข)ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ)าท�า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต�วันท่ี  
ผู)รับจ)างสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว)นแต�เปNนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว)นให)บรรทุกโดยเรืออ่ืนได) 
 (2)   จัดการให)สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทยจากต�างประเทศ
มายังประเทศไทย เว)นแต�จะได)รับอนุญาตจากกรมเจ)าท�า ให)บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต)องได)รับอนุญาต
เช�นน้ันก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปNนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว)นให)บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัตติาม (1) หรือ (2) ผู)รับจ)างจะต)องรับผิดตามกฎหมายว�าด)วยการส�งเสรมิการพาณิชยนาวี 
 11.3 ผู)ยื่นข)อเสนอซ่ึง บสย. ได)คัดเลือกแล)ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข)อตกลงจ)างเปNนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดัง
ระบุไว)ในข)อ 7 บสย. จะริบหลักประกันการยื่นข)อเสนอ หรือเรียกร)องจากผู)ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข)อเสนอทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร)องให)ชดใช)ความเสียหายอ่ืน (ถ)ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให)เปNนผู)ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด)วยการจัดซ้ือ
จัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 11.4  บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก)ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข)อกําหนดในแบบสัญญาให)เปNนไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถ)ามี) 
 11.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบท)ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'น้ี มีความขัดหรือแย)งกัน ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)อง
ปฏิบัตติามคําวินิจฉัยของ บสย. คําวินิจฉัยดังกล�าวให)ถือเปNนท่ีสดุ และผู)ยื่นข)อเสนอไม�มีสิทธิเรียกร)องค�าใช)จ�ายใดๆ เพ่ิมเติม. 
 11.6 บสย. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ)างในกรณีต�อไปน้ีได) โดยท่ีผู)ยื่นข)อเสนอจะเรียกร)องค�าเสียหายใด  ๆจาก บสย. ไม�ได)  
  (1)   บสย.  ไม�ได)รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช)ในการจัดจ)างหรือได)รับจัดสรรแต�ไม�เพียงพอท่ีจะทําการ
จัดจ)างครั้งน้ีต�อไป 
  (2) มีการกระทําท่ีเข)าลักษณะผู)ยื่นข)อเสนอท่ีชนะการจัดจ)างหรือท่ีได)รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน'ร�วมกัน หรือมีส�วนได)เสียกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข�งขันอย�างเปNนธรรม หรือสมยอมกันกับผู)ยื่น
ข)อเสนอรายอ่ืน หรือเจ)าหน)าท่ีในการเสนอราคา หรือส�อว�ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การทําการจัดจ)างครั้งน้ีต�อไปอาจก�อให)เกิดความเสียหายแก� บสย. หรือกระทบต�อประโยชน'สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความใน
กฎหมายว�าด)วยการจัดซ้ือจัดจ)างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
         ในระหว�างระยะเวลาการจ)าง ผู)รับจ)างพึงปฏิบัตติามหลักเกณฑ'ท่ีกฎหมายและระเบียบได)กําหนดโดยเคร�งครัด 
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   13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
     บสย. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล)วเสร็จตามสัญญาของผู)ยืน่ข)อเสนอท่ีได)รับการคัดเลือกให)เปNนผู)รับจ)างเพ่ือ

นํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ประกอบการ 
     ท้ังน้ี หากผู)ยื่นข)อเสนอท่ีได)รับการคัดเลือกไม�ผ�านเกณฑ'ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข)อเสนอหรือทําสัญญา

กับบสย.  ไว)ช่ัวคราว 
 
 

 
........................................................... 

(นายจตุฤทธ์ิ จันทรกานต') 
             ประธานกรรมการ 

 
.............................................................. 

      (นายสมเกียรติ  รุ�งเรืองลดา) 
                 กรรมการ 

 
.......................................................... 

     (นางวลัยลักษณ'  จิตรประวัติ) 
                  กรรมการ 

 
       
 
........................................................... 
       (นางสาวสุภาพร ชูพันธ') 
               กรรมการ 

 
    
 
   .......................................................... 
        (นางสาวศิยาพร  พันธ'ฟ_ก) 
         กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
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 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
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สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานค ้าประกันสินเชื่อ  
(Core Guarantee System : CGS)  

 
สัญญาเลขท่ี บร………/2561 

 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/243 
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
… .................. 2561 ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย................................................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ......................................................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
........................................... ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่.......................................................... โดย............................................... 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”อีกฝ่ายหนึ่ง 

 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างานพัฒนาระบบงานค้ าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee 

System) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ระบบ CGS” ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม ส านักงานใหญ่          
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงทีจ่ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี ้
 

 ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตงานและเอกสารแนบท้าย จ านวน  .. หน้า 
2.2 ผนวก 2 ข้อเสนอของผู้รับจ้าง จ านวน  .. หน้า 
2.3 ผนวก 3 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  .. หน้า 
2.4 ผนวก 4 ข้อตกลงในการไมเ่ปิดเผยข้อมลู จ านวน  .. หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 
 

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น ...................................... เป็นจ านวนเงิน ........................ บาท 
(.........................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี ้ 

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
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ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้ว
เสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้าง
จะต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี ้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก
ข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว   
 

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่ าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ านวนเงิน ............................... ..... บาท 

(.......................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน ........................... บาท (..............................................................) 
ตลอดจนค่าแรงงาน ค่าสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยก าหนดการจ่ายเงินเป็น
งวดๆ ดังนี ้

งวดที่ 1 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน ......................... บาท 
(..........................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 5.1 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

งวดที่ 2 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 15 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน ......................... บาท 
(..........................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 5.2 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

งวดที่ 3 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 15 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน ......................... บาท 
(..........................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 5.3 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

งวดที่ 4 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 25 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน ......................... บาท 
(..........................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 5.4 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

งวดที่ 5 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 15 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน ......................... บาท 
(..........................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 5.5 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ช าระเงินจ านวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน ......................... 
บาท (.........................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 5.6 และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องส่งใบเรียกเก็บค่าจ้างมายังผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการ
ช าระค่าจ้างภายใน 30 วันหลังจากได้รับใบเรียกเก็บค่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด    
(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ และเมื่อได้รับเงินแล้วผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีที่เกี่ยวข้องที่มีข้อความถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน   
7 วันท าการ 
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ข้อ 5 การส่งมอบ 
 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานระบบ CGS ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง

ส่งมอบงานในแต่ละงวดตามที่ก าหนดเป็นเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพ์  จ านวน 2 ชุด และบันทึกลงแผ่น CD/DVD            
ในรูปแบบไฟล์ PDF File และ MS Office จ านวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ท าการของผู้ว่าจ้าง ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี ้
 5.1 งวดที่ 1 ส่งมอบแผนการด าเนินงาน (Project Management Plan) โดยมีรายละเอียดตามสัญญา
และเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1  

 

 5.2 งวดที่ 2 ส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ได้แก่   
  5.2.1 เอกสารความต้องการของระบบ (Business Requirement Document)  
  5.2.2 แผนการจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan) 
  5.2.3 เอกสารกลยุทธ์การโอนย้ายข้อมูล (Data Migration Strategy) 
  5.2.4 เอกสารการออกแบบ (Design) 
  5.2.5 เอกสารการออกแบบการโอนย้ายข้อมูล รูปแบบ ข้อมูลส าหรับการโอนย้ายข้อมูล (Data 
Migration Template, Data Mapping) 

 

 5.3 งวดที่ 3 ส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ได้แก่   
  5.3.1 ส่งมอบ Hardware และ Software ทั้งหมด 
  5.3.2 ส่งมอบแผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมระบบที่ประกอบด้วย Hardware , Software และระบบเครือข่าย
ที่เช่ือมโยงกันเพื่อรองรับการท างานของระบบงาน 
  5.3.3 เอกสารแสดงรายการ Hardware และ Software ต่างๆ ที่ส่งมอบตามสถาปัตยกรรมระบบที่น าเสนอ 

 

 5.4 งวดที่ 4 ส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ได้แก่   
  5.4.1 คู่มือการติดตั้งระบบงานและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (Installation Manual) 
  5.4.2 คู่มือมาตรฐานการพัฒนาระบบที่ใช้ (Coding Standard) 
  5.4.3 เอกสารอธิบายกระบวนการควบคุม (Source Code และ Version Control) 
  5.4.4 เอกสารการออกแบบระบบ (Design) เชิงเทคนิค  

 

 5.5 งวดที่ 5 ส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ได้แก่   
  5.5.1 ผลการทดสอบ SIT 
  5.5.2 ผลการทดสอบ Security Test 
  5.5.3 ผลการทดสอบ Performance Test 
  5.5.4 ผลการทดสอบ Penetration Test 
  5.5.5 ผลการทดสอบ UAT 
  5.5.6 เอกสารควบคุมการทดสอบระบบงาน 
  5.5.7 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลบนระบบ (Data Migration Verification Report) 
  5.5.8 รายงานผลการทดสอบการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration Reconciliation Report) 
 

 5.6 งวดที่ 6 ส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียดตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ได้แก่   
  5.6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และอบรมทีมงาน (Training) พร้อมเอกสารการอบรม 
  5.6.2 คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  5.6.3 แผนการติดตั้งระบบงาน (Deployment Plan) 
  5.6.4 รายงานผลการตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบพร้อมก่อนข้ึนระบบ (Operational 
Readiness Checklist) 
  5.6.5 ผลการทดสอบที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย  
   -  ผลการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security Test)  
   -  ผลการทดสอบสมรรถภาพและประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test) 
   -  ผละการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) 
  5.6.6 ผลการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) 
  5.6.7 แผนการโอนย้ายข้อมูล 
  5.6.8 รายงานผลการโอนย้ายข้อมูล 
  5.6.9 คู่มืออัพเดทล่าสุด อย่างน้อยประกอบด้วย 
   -  คู่มือการติดตั้งและค่า Config. ของระบบ 
   -  คู่มือการพัฒนาระบบ (Developer Manual) 
   -  คู่มือการดูแลระบบ (Administrator Manual) 
   -  คู่มือการใช้งานระบบ (User manual) 
   -  คู่มืออื่นที่ บสย. เห็นว่าจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 
  5.6.10 Source Code และรายงานของระบบทั้งหมดที่พัฒนา ในกรณีที่ใช้ Software ส าเร็จรูปมาท า 
Customization อนุโลมให้ส่งมอบเฉพาะ Source Code และรายงานเฉพาะส่วนที่แก้ไขและพัฒนาขึ้นส าหรับผู้ว่าจ้าง 
  5.6.11 ลิขสิทธิ์ของ Software หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั้งหมด 

 

  การส่งมอบงานตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าจะมีกี่คราวก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบงาน
แต่ละครั้ง โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ว่าจ้าง ณ ส านักงานใหญ่ ในวันและเวลาท าการของผู้ว่าจ้าง ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 

ข้อ 6 ก้าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ......................... และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์

ภายในวันท่ี ............................... โดยมีก าหนดส่งมอบงานและด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
6.1 ส่งมอบงานตามข้อ 5.1 ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่เริ่มต้นสัญญา 
6.2 ส่งมอบงานตามข้อ 5.2 ภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่เริ่มต้นสัญญา 
6.3 ส่งมอบงานตามข้อ 5.3 ภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่เริ่มต้นสัญญา 
6.4 ส่งมอบงานตามข้อ 5.4 ภายใน 420 วันนับถัดจากวันที่เริ่มต้นสัญญา 
6.5 ส่งมอบงานตามข้อ 5.5 ภายใน 480 วันนับถัดจากวันที่เริ่มต้นสัญญา 
6.6 ส่งมอบงานตามข้อ 5.6 ภายใน 540 วันนับถัดจากวันที่เริ่มต้นสัญญา 
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

หรือมีเหตุใหเ้ชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างาน
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รบัจา้ง 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
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ข้อ 7  ความรับผิดชอบในความช้ารุดบกพร่องของงานจ้าง 

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ
บอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างน้ี ภายในก าหนดระยะเวลารับประกันตาม
ข้อ 8.1 และ 8.2 ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่
ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย
โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด 15 วันนับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะท าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

ในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็วและไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือ         
จ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

การที่ผู้ว่าจ้างท าการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ท าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 
 ข้อ 8 การรับประกันและการดูแลระบบ 

ผู้รับจ้างตกลงรับประกันความช ารุดและเสียหายของระบบ CGS โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
8.1 รับประกันระบบ CGS เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว 

โดยการรับประกันต้องครอบคลุมถึง Software และสิทธิการใช้งาน (License) ต่างๆ ที่น ามาใช้ในระบบงาน เช่น Software 
ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น และต้องเป็นการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วย 

8.2 รับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ส่งมอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีจากผู้ผลิต ทั้งในส่วน
อะไหล่และบริการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยการรับประกันต้องครอบคลุมถึง Software 
และสิทธิการใช้งาน (License) ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ส่งมอบ เช่น ระบบปฏิบัติการ Software 
Virtualization Softwareส าหรับการส ารองข้อมูล Softwareส าหรับป้องกันไวรัส (Antivirus) เป็นต้น 

8.3 กรณีผู้รับจ้างมีการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ใดๆที่ผู้ว่าจ้างใช้งานอยู่เดิม      
การรับประกันให้ครอบคลุมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ใดๆที่ผู้รับจ้างได้ท าการอัพเกรดด้วย 

8.4 ก าหนดให้ Software หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกรายการที่น าเสนอมีบริการหลังการขาย      
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องท าสัญญาบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องจนหมดระยะเวลารับประกัน โดยระยะเวลารับประกันให้เป็นไปตามข้อ 
8.1 และ 8.2 (ยกเว้นซอฟต์แวร์บางรายการที่ไม่มีการให้บริการบ ารุงรักษาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์) 

8.5 ผู้รับจ้างต้องน าเสนออัตราค่าบ ารุงรักษาระบบงานและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบงาน (Annual 
Maintenance Services) ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากสิ้นสุดการรับประกัน โดยในส่วนการบ ารุงรักษา Software 
ที่ใช้ในระบบงานต้องเป็นการบ ารุงรักษาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และให้
เสนอแยกเป็นรายการและสรุปยอดรวม 
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 ข้อ 9 การสนับสนุนการใช้งานและการแก้ไขปัญหา 
  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการสนับสนุนหลังจากเริ่มใช้งานจริง (Post-Implementation Support) และสนับสนุน
การแก้ไขหรือรับแจ้งปัญหา โดยผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่มาประจ า ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมส านักงานใหญ ่
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  9.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นของระบบงานเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันท่ีเริ่มต้นใช้งานระบบจริง (Go Live) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ และจัดประชุม
เพื่อสรุปประเด็น ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข 
  9.2 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีศูนย์แจ้งปัญหา (Support Center) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการ
รับประกันของระบบงานท่ีส่งมอบเพื่อสนับสนุนการตอบค าถาม/รับแจ้งปัญหา/แก้ไขปัญหา/สรุปรายงาน/อบรมการใช้งาน 
ให้กับผู้ใช้งานระบบอย่างน้อย 2 คน และจัดเตรียมช่องทางการรับแจ้งผ่านทาง Web Site อีเมล์ โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้บริการผู้ว่าจ้างในเวลาท าการ (จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.) 
 

ข้อ 10  การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วง

งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ
ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 
ข้อ 11  ความรับผิดของผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย 
(ถ้ามี) 

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจาก
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย       
ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 และการรับประกันตาม
ข้อ 8 เท่านั้น 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง
หรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

 
ข้อ 12  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
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ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง
หรือท าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา
เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็น
ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก
อุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาท างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

 
ข้อ 13 การตรวจรับงานจ้าง 

 เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการ
รับมอบงานในคราวนั้นๆ และให้ถือว่าวันรับมอบงานดังกล่าวเป็นวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในคราวนั้นๆ ด้วย 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างทรงไว้
ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับงาน ในกรณีเช่นว่านี้ผู้รับจ้างจะต้องรีบน างานนั้นกลับคืนไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และน ามาส่งมอบให้ใหม่ 
หรือต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะน ามา
อ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท างานตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ 

 
ข้อ 14  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสาร 
แนบท้ายสัญญานี ้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้นทุกประการ หากผู้รับจ้างขัดขืน
ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นช่ัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็น
เหตุในการขอขยายระยะเวลาท างานมิได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างช่วยตรวจสอบและควบคุมงาน ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญานี้ และไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับ
พนักงานของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่
อย่างใด 

 การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างท านั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์
อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้น
ตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้าง
ตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้าง
ยอมผูกพันตนตามผลแห่งค าวินิจฉัยนั้นทุกประการ 

 
 
 
ข้อ 15 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน 
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ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏ
ว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด
โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 
 

ข้อ 16  ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก

สญัญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้างนั้นนับถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ 
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนค่าปรบัดงักลา่ว
ได้อีกด้วย 
  ในกรณีผู้รับจ้างไม่จัดส่งเจ้าหน้าที่หรือไม่ด าเนินการสนับสนุนการใช้งานและการแก้ไขปัญหาตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 9 และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 
..................... บาทนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่งเจ้าหน้าที่หรือไม่ด าเนินการตามที่ก าหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่ง
เจ้าหน้าท่ีหรือได้ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา                                               

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง
เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีก
ด้วย 

 
ข้อ 17 การบอกเลิกสัญญา 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีดังนี้ 

17.1 หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น          
ผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป การใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง 

17.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินงานของผู้รับจ้างไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ หรืออาจไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดในสัญญาได้ 

17.3  ในกรณีที่ผลงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนใดไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง และต้องปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้หรือตามที่ได้ตกลงกัน ถ้าการแก้ไขดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจรับอีก ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณา
บอกเลิกสัญญามิให้ด าเนินการต่อไปโดยทีผู่้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ตามข้อ 3 เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที นอกจากนั้น  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
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ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ

ก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่
ผู้รับจ้างก็ได้ 

 
ข้อ 19  การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 30 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง           
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างท่ีต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันได้ทันที 

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือหลักประกันแล้วยังไม่เพียงพอ 
ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด 30 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด 
 

ข้อ 20 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์

อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมาย            
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาในข้อ 7  ข้อ 8 
หรือข้อ 10 ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลด
ค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญา ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของด
หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท าการตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 

ข้อ 21 ลิขสิทธิ์ของงานจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงให้ผลงานที่ด าเนินการตามสัญญาฉบับนี้ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแต่
เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเผยแพร่ ท าซ้ า หรือส่งมอบให้แก่บุคคลใดไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่ จะได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 
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 ข้อ 22  ความคุ้มครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร หรือ
สิทธิใดๆ เกี่ยวกับระบบ CGS ตามสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิมหรือแก้ไขดัดแปลงโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นหนังสือหรือเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้ ผู้รับจ้างจะต้องปกป้องผู้ว่าจ้างและด าเนินการทั้ง
ปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว  เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้ระบบ CGS ต่อไปได้ 
ขั้นตอนดังกล่าวอาจรวมถึงการคืนระบบ CGS และเปลี่ยนระบบ CGS ให้มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าเดิมให้ใหม่ ระยะเวลาที่เสีย
ไปดังกล่าวไม่นับรวมเป็นระยะเวลาใช้สิทธิตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่อาจกระท าได้และผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มี
การกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  

 
ข้อ 23 การรักษาความลับ 

  ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 4 
 

 ข้อ 24  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายต่างๆ ตามสัญญานี้ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ

โดยผู้มีอ านาจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี)  
ในกรณีผู้รับจ้างส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายหลังจากที่ลงนามสัญญาแล้ว        
หากปรากฏว่ามีความเห็นให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกข้อความหรือเนื้อหาตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
คู่สัญญายินยอมด าเนินการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น 

 
ข้อ 25 การใช้เรือไทย 

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือน าเข้ามาโดยผ่าน
ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุก
ของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้
ไม่ว่าการสั่งหรือน าเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบ
ตราส่ง (Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้  หรือ
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หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงิน
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
       บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม              บริษัท .......................................................... จ ากัด 
 
ลงช่ือ .................................................................ผู้ว่าจ้าง       ลงช่ือ....................................................................ผู้รับจ้าง 
                (...............................................)                        (....................................... )   
 
 ลงช่ือ .................................................................พยาน              ลงช่ือ.....................................................................พยาน 
                (..........................................)                                             (..........................................)        
                          



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันซองการจ�าง) 

 
เลขท่ี.........................        วันท่ี........................... 
 

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน).........สํานักงานต้ังอยู) เลขท่ี.............ถนน............. 
ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต..............จังหวัด..............โดย............ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/ 
บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต'อ..........(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)...........ดังมี 
ข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี..........(ชื่อผู�เสนอราคา)..........ได�ยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ�าง.......................... 
ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี.........................ซ่ึงต�องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต)อ
...............(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น 

 
ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร�องของ................ 

(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)......................จํานวนไม)เกิน.................บาท (.......................) ในฐานะ 
เป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี..............(ชื่อผู� เสนอราคา).................ไม)ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคา  
อันเป4นเหตุให�.................(ชื่อส)วนราชการผู�ประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใช�ค)าเสียหายใดๆ รวมท้ังกรณีท่ี...............(ชื่อผู�เสนอราคา)................ได�ถอนใบเสนอราคาของตน 
ภายในระยะเวลาท่ีใบเสนอราคายังมีผลอยู) หรือมิได�ไปลงนามในสัญญาเม่ือได�รับแจ�งไปทําสัญญาหรือมิได� 
วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่อส)วนราชการ 
ผู�ประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�.................(ชื่อผู�เสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันท่ี....................ถึงวันท่ี....................และข�าพเจ�าจะไม) 
เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. ถ�า....................(ชื่อผู�เสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข�าพเจ�ายินยอมท่ีจะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาท่ีได�ขยายออกไป
ดังกล)าว 

ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 
   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 
(หลักประกันสัญญาจ�าง) 

 
เลขท่ี............................                  วันท่ี............................ 
 

ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร)............สาํนักงานต้ังอยู)เลขท่ี..............ถนน...............ตําบล/แขวง.................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู�ว)าจ�าง)...........ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ว)าจ�าง”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�รับจ�าง).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�รับจ�าง” ได�ทําสัญญาจ�าง................กับผู�ว)าจ�าง
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�รับจ�างต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ต)อผู�ว)าจ�าง เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข� าพเจ� ายินยอมผูกพันตนโดยไม) มี เง่ือนไขท่ีจะคํ้ าประกันการชํ าระเงินให� ตามสิทธิ เรียกร�อง 
ของผู� ว) าจ� าง จํ านวนไม) เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ ร)วม 
ในกรณีท่ีผู�รับจ�างก)อให�เกิดความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�รับจ�างมิได�ปฏิบัติ 
ตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนดในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ว)าจ�างไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�รับจ�าง 
ชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช�บังคับต้ังแต)วันทําสัญญาจ�างดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี..................... 
เดือน.................... พ.ศ. ........................ (ระบุวันท่ีครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด
บกพร)อง) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู�ว)าจ�างได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�รับจ�าง ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

 

 

 



บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 
   คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้าเสนอราคาให้แก่กรม
ในการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แล้วแต่กรณี  



“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ 
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

-------------------------------------------------- 

บทนิยาม 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับ รองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                    (...........................................................) 
      


