
 

 

รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือพัสดุ 
 

1.  ช่ือพัสดุ   ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโปรแกรม SAP Business One ประเภท Professional เวอรช่ันลาสุด รายป  

2.  จำนวนท่ีตองการ  123 ลิขสิทธิ์ 

3.  รายละเอียดท่ัวไป 

- 

4.   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโปรแกรม SAP Business One รายป ประเภท 

Professional เวอรช่ันลาสุด จำนวน 123 ลิขสิทธิ์ 

4.1  เปนระบบท่ีมีการเชื่อมโยงการทำงานภายในองคกร/บริษัทเขาดวยกัน 

4.2  เปนระบบท่ีสามารถรับขอมูลจากสวนงานตางๆ ไดแบบ Real-Time  

4.3  เปนระบบท่ีไดมาตรฐานสากลรองรับ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุน, ภาษาจีน 

4.4  เปนระบบท่ีมีชองทางท่ีสามารถเชื่อมตอ (Interface) กับ Software อ่ืนๆ ได  

4.5  ระบบสามารถนำเขาขอมูล (Import) และนำออกขอมูล (Export) ได 

4.6  มีฟงกช ั ่น Multi Company ที ่สามารถรองรับการสรางฐานขอมูล (Database) ไดมากกวา             

1 ฐานขอมูลใน Server เดียวกัน และ User-ID (License) 1 user สามารถทำงานไดมากกวา 1 บริษัทภายใน 

Server เดียวกัน 

4.7  มีฟงกชั่น Multi-Currency สามารถรองรับสกุลเงินท่ีใชงานในฐานขอมูลไดมากกวา 1 สกุลเงิน  

4.8  Multi-Warehouse สามารถรองรับการทำงานไดหลายคลังสินคา โดยในแตละคลังสินคาสามารถ

กำหนดรูปแบบการจัดเก็บแตกตางกันได  

4.9  มีฟงกชั่นการแจงเตือน (Alerts Management) ในระบบซอฟตแวรและอีเมล  

4.10  ระบบตองมี Module Administration เปนเครื่องมือการกำหนดคาตางๆ (Configuration) และ

การตั้งคา (Setup) ของระบบ  

4.11  ระบบตองมี Module Financials สำหรับจัดการดานบัญชีและการเงินทั้งการออกงบทางบัญชี

การเงินตางๆ และการปดงบประจำปทางบัญชี การเงิน รวมไปถึงใชในการตั้งคาการสรางผังบัญชี (Chart of 

Accounts) 

 

 

 

 

 



 

 

4.12  ระบบตองมี Modules CRM สำหรับจัดการ การใหบริการทางการขาย และการจัดการโอกาสใน

การเพิ่มลูกคาใหกับองคกร/บริษัท โดยตองสรางคำสั่งและตรวจสอบแบบ Real-Time ได สามารถชวยในการ

วิเคราะหดานลูกคา ติดตามการใหบริการระหวางการขายได 

4.13  ระบบตองมี Modules Opportunities สามารถจัดการกระบวนการนำเสนอสินคาหรือบริการ 

กอนการขาย สำหรับโมดูลนี ้ต องสามารถที ่จะเร ียกดูรายงานความเคล ื ่อนไหวของโอกาสทางการขาย

(Opportunities Pipeline) ท่ีแสดงลำดับข้ันตอนการขาย รวมถึงการติดตามสถานะของการขายแตละรายการ 

4.14  ระบบตองมี Modules Sales - A/R เปนระบบการขาย บันทึกบัญชีไปยัง Journal Entry ใหโดย

อัตโนมัติ (ในเอกสารที ่ตองมีการบันทึกรายการบัญชี) โดยเอกสารที ่เกี ่ยวของ ไดแก ใบเสนอราคา (Sales 

Quotation) ใบสั ่งขาย (Sales Order) ใบสงของ (Delivery) ใบแจงหนี ้ เง ินมัดจำ (A/R Down Payment 

Invoice) ใบแจงหนี้ (A/R Invoice) ใบลดหนี้ (A/R Credit Memo) และรายงานการขาย (Sales Reports) ตางๆ 

4.15  ระบบตองมี Modules Purchasing - A/P เปนระบบการจัดซื้อ บันทึกบัญชีไปยัง Journal Entry 

ใหโดยอัตโนมัติ(ในเอกสารที่ตองมีการบันทึกรายการบัญชี)  โดยเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ใบขอซื้อ (Purchase 

Request) ใบขอใหเสนอราคา (Purchase Quotation) ใบสั ่งซ ื ้อ (Purchase Order) ใบรับสินคา (Goods 

Receipt PO) ใบสงคืนสินคา (Goods Return) ใบตั้งหนี้เงินมัดจำ (A/P Down Payment Invoice) ใบตั้งหนี้ 

(A/P Invoice) ใบลดหนี้จาก Vendor/Supplier (A/P Credit Memo) และรวมไปถึงการเรียกรายงานการจัดซ้ือ 

(Purchasing Reports)  

4.16  ระบบตองมี Modules Business Partners ใช ในการสร างรห ัสค ู ค าท ั ้งล ูกค า และผู ขาย

(Vendor/Supplier) และชวยจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของคูคา ประกอบไปดวยขอมูลชื่อ ที่อยูการวางบิล/สง

สินคา เลขประจำตัวผูเสียภาษี และเง่ือนไขการชำระเงิน  

4.17  ระบบตองมี Modules Banking บันทึกรายการการรับชำระ จายชำระ ไดหลากหลายรูปแบบ    

ทั้งเงินสด เช็ค การโอน และเครดิตการด (Payment Means) โดยแยกเปนเอกสารการรับชำระ (Incoming 

Payments) เอกสารการจายชำระ (Outgoing Payments) เอกสารการนำฝากเช็ค (Deposits)  

4.18  ระบบตองมี Modules Inventory ใชในการสรางรหัสสินคาไมวาจะเปนวัตถุดิบ สินคาก่ึงสำเร็จรูป 

สินคาสำเร็จรูป สามารถสรางจัดเก็บสต็อครูปแบบ Bin Location หรือดีกวา โดยสรางไดไมนอยกวา 4 ระดับชั้น 

กำหนดวิธีการจัดการสินคาในรูปแบบ None, Batch หรือ Serial Number วิธีการคำนวณตนทุนสินคา และการ

ทำรายการ สต็อคที่เกี่ยวของ (Stock Transaction) การโอนยายสต็อคสินคาระหวางคลัง (Stock Transfer) และ

การนับสต็อค (Stock Counting) รวมไปถึงการเรียกรายงานสินคา (Stock Reports)  

 

 

 

 



 

 

4.19  ระบบตองมี Modules Resources ทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคาและบริการ กำหนดระยะเวลา

จัดสรรทรัพยากร  

4.20  ระบบตองมี Modules Production การผลิตสินคา การบันทึกสูตรการผลิต (BOM : Bill Of 

Materials)  

4.21  ระบบตองมี Modules MRP เปนการวิเคราะหขอมูลการประมาณการยอดขาย ทำการวางแผนการ

ผลิต และวางแผนการสั่งซ้ือ  

4.22  ระบบตองมี Modules Service เปนระบบบริการหลังการขาย การบริการติดตามดูแลลูกคา เชน 

การบริการติดตั้ง การบริการตรวจเช็ค แกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑ และการบริการซอมแซม เปนตน โมดูลตอง

สามารถกำหนดรูปแบบของสัญญาบริการ (Service Contract) การสรางบัตรการ รับประกันสินคา (Equipment 

Card)  

4.23  ระบบตองมี Modules Human Resources เก็บรวบรวมขอมูลของพนักงาน (Employee Master 

Data) เชน ชื่อพนักงาน ที่อยู ตำแหนงงาน แผนก/ฝาย และรูปภาพ เปนตน โดยฐานขอมูล สวนบุคคลนี้ตอง

สามารถใชในการสืบคนขอมูลพนักงานรวมถึงการบันทึกการทำงานประจำวัน (Time Sheet)  

4.24  ระบบตองมี Modules Project Management การบริหารจัดการโครงการ ดานเอกสารดาน

ทรัพยากร และกิจกรรม สามารถติดตามความคืบหนาของงาน ข้ันตอน และโครงการโดยรวม รวมถึงการวิเคราะห

งบประมาณและคาใชจายของโครงการได 

4.25  ระบบตองมี Modules Reports รายงานมาตรฐานที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแตละ

โมดูล และสามารถนำเสนอในรูปแบบตางๆ ได  

4.26  ซอฟแวรท่ีนำเสนอ ตองมีฟงกชั่นเขียนแบบฟอรม และรายงาน 

4.27  ซอฟแวรท่ีนำเสนอ ตองมีฟงกชั่นรายงานภาษี เชน รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย 

4.28  ซอฟตแวรท่ีเสนอตองรองรับการใชงานกับธุรกิจไดจริง 

4.29  ซอฟตแวรท่ีเสนอมีวัตถุประสงคเพ่ือใชสำหรับการเรียนการสอน และการฝกอบรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ 

4.31  การรับประกันลิขสิทธิ์0ซอฟตแวร จากเจาของผลิตภัณฑไมนอยกวา 1 ป หรือตามอายุสัญญาคา

บำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร (Yearly Maintenance Fee) นับถัดจากวันสงมอบพัสดุ   

4.32  ซอฟตแวรที่เสนอทั้งหมดตองมีการออกลิขสิทธิ์การใชใหม โดยไมนำลิขสิทธิ์เดิมมาปรับปรุงสภาพ

ใหมหรือแปรสภาพ (Reconditioned หรือ Refurbished) โดยมีหนังสือรับรองของผูเสนอราคาแนบมาพรอมกับ

การเสนอราคา 

 

 

 



 

 

4.33  รายละเอียดเง่ือนไขประกอบอ่ืนๆ 

        4.33.1  ผูเสนอราคาจะตองไดรับการแตงตั้งหรือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑหรือจากตัวแทน

จำหนายที ่ไดรับการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑในการจำหนายสินคาและบริการลิขสิทธิ ์ซอฟแวรสำหรับ

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยผูเสนอราคาตองนำหนังสือรับรองเปนลายลักษณอักษรแนบมาพรอมกับการ

เสนอราคา 

 4.33.2  ผูเสนอราคาตองมีประสบการณในการจัดใหความรูดานการใชงานซอฟตแวรสำหรับการ

เรียนการสอนบูรณาการศาสตรดานบริหารธุรกิจแกสถาบันการศึกษา ท่ีประกอบดวยคณาจารยและนักศึกษา ท้ังนี้

มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสูงสุดทางการศึกษา โดยผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลงานแนบมาพรอมกับการ

เสนอราคา 

 4.33.3  ผูเสนอราคาตองมีการจัดอบรมฝกปฏิบัติซอฟตแวรหลักสูตรการใชงานระบบ ใหกับ

คณาจารย เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมอบประกาศนียบัตรเปนจำนวนไมนอยกวา 20 คน

ตอหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรการใชงานทั่วไป และหลักสูตรผูดูแลระบบ ระยะเวลาการ

อบรมหลักสูตรละ 3 วัน โดยผูเสนอราคาตองแนบเนื้อหาหลักสูตรการจัดฝกอบรมมาพรอมกับการเสนอราคา  

 4.33.4  ผูชนะการเสนอราคาจะตองสงมอบฐานขอมูลสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 เวอรชั่น 

ไดแก ฐานขอมูลท่ียังไมไดกำหนดคาเริ่มตน ฐานขอมูลท่ีกำหนดคาเริ่มตนเรียบรอยแลวแตยังไมมีรายการทางธุรกิจ 

และฐานขอมูลท่ีมีรายการทางธุรกิจเรียบรอยแลว  

 4.33.5  ผูชนะการเสนอราคาตองสงมอบฐานขอมูลขอสอบการใชงานซอฟตแวร (คลังขอสอบ) 

เพ่ือใหคณาจารยใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการใชซอฟตแวรท่ีนำเสนอ 

 4.33.6  ผูชนะการเสนอราคาตองสงมอบหนังสือดานการใชงานซอฟตแวรและการบำรุงรักษา

ระบบ เปนจำนวนไมนอยกวา 10 เลม  

 4.33.7  ผูชนะการเสนอราคาจะตองมีบุคลากรและระบบสนับสนุนการใหบริการรับขอรองเรียน 

การตอบคำถาม และการแกไขปญหาจากการใชงานระบบไดภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ไดรับแจงโดยตองมี

ระบบรับแจงปญหาผานชองทางออนไลน และมีชองทางติดตอทางโทรศัพทเพ่ือแกไขปญหาในกรณีเรงดวน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  ผูเสนอราคาตองทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อพัสดุ และแนบแคตตาล็อก โดยทำ

เครื่องหมายหรือสวนแสดงขอกำหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอางอิงใหชัดเจนวาคุณสมบัติดังกลาวตรงตาม

กำหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกวา 

6.  กำหนดสงมอบพัสดุ   60  วัน 

7.  ระยะเวลาการรับประกัน  1  ป  

8.  การจัดซ้ือพัสดุรายการนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก เกณฑราคา 

9.  สถานท่ีสงมอบ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

ลงชื่อ............................................................. ประธานกรรมการ 

                                    (ผูชวยศาสตราจารยสันติกร  ภมรปฐมกุล) 

 

 

                    ลงชื่อ............................................................. กรรมการ 

                              (ผูชวยศาสตราจารยนิกร ลีชาคำ) 

 

 

                              ลงชือ่............................................................. กรรมการและเลขานุการ 

                                      (ผูชวยศาสตราจารยจิระพันธ  ชูจันทร) 

   

 

                     ลงชื่อ................................................................หวัหนาหนวยงาน 

                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาถรพี  ตันโช) 

                                   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติราชการแทน                                                      

                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 


