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ข้อกําหนดขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนประกันสังคมเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน ปฏิบัติตำมนโยบำยรัฐบำลดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกัน สั งคมกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทนภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ของกระทรวง
แรงงำนและของรัฐบำล อีกทั้งมีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรเงินงบประมำณเงินกองทุน
เพื่อบริหำรงำนของสำนักงำนประกันสังคมและเงินกองทุนเพื่อบริหำรกองทุนเงินทดแทน
ปัจจุบันกระบวนกำรทำงำนของระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Back Office) สำนักงำนประกันสังคม
เช่น ระบบกำรเงิน บัญชี พัสดุและงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งจัดทำในรูปแบบเอกสำร (Manual) และ
ใช้โปรแกรม Excel เป็นส่ วนใหญ่ และปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำที่
ทำให้กำรทำงำนเป็นไปได้ช้ำ และไม่มีกำรเชื่อมโยงระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Back Office) ต่ำง ๆ ทำให้
ผู้บริหำรได้รับข้อมูลในกำรตัดสินใจหรือวำงนโยบำยไม่ทันต่อสถำนกำรณ์
ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Back Office) สำนักงำน
ประกันสังคมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนประกันสังคม จึงต้องมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วย 6 ระบบงำน ดังนี้ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ ระบบกำรเงิน
ระบบบั ญชี ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร ระบบติดตำมและประเมินผล และระบบบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้สำนักงำนประกันสังคมมีระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Back Office) สำนักงำน
ประกัน สั ง คมที่ ดี ได้ มำตรฐำนสำกล ช่ ว ยลดกำรท ำงำนที่ ซ้ ำซ้อ น ลดควำมผิ ด พลำดและท ำงำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนำกำรให้บริกำรบนเครือข่ำยสำนักงำนประกันสังคมและรองรับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
และบุคลำกรในหน่วยงำนทั้งหมด และครอบคลุมกระบวนกำรทำงำนทั้งหมด 6 ระบบงำน ดังนี้
(1) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ
(2) ระบบกำรเงิน
(3) ระบบบัญชี
(4) ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร
(5) ระบบติดตำมและประเมินผล
(6) ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
2.2 เพื่ อ ยกระดั บ ระบบงำน Back Office หลั ก ขององค์ ก รของส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมให้ เ ป็ น
มำตรฐำนสำกลและช่วยลดกำรทำงำนแบบ Manual
2.3 เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมมี ข้ อ มู ล ระดั บ องค์ ก รส ำหรั บ กำรบริ ห ำรและวำงแผนองค์ ก ร
ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุกำรณ์
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน
ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรดังนี้
3.1 จั ดหำระบบซอฟต์แวร์ พร้ อมลิ ขสิ ทธิ์ กำรใช้งำน ตำมเอกสำรภำคผนวก ก โดยระบบที่ติดตั้ง
และพัฒนำเป็นระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป
3.2 ศึก ษำควำมต้ องกำรในกำรใช้ง ำนระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรบริ ห ำรจั ดกำรองค์ กร ออกแบบ
กระบวนกำรทำงำน และดำเนินกำรปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนำระบบงำนที่เหมำะสม กำรถ่ำยโอน
และนำเข้ำข้อมูล และกำรฝึกอบรม เป็นต้น
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4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ไว้ ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
4.5 ไม่เ ป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ใ นบัญชีรำยชื่อผู้ ทิ้งงำนและได้แจ้งเวี ยนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้ง งำน ของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น หุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
4.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
4.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น ที่ เ ข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคม ณ วั นประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง กำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4.10 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ดซื้ อ จั ดจ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลำง
4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
กำรกำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำ ของผู้เข้ำร่วมค้ำ
หลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักกิจกำรร่วมค้ำนั้นต้อง
ใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน
4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตำม กฎหมำย
และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรขำย หรือให้เช่ำคอมพิวเตอร์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหลักฐำนยืนยัน
คุณสมบัติดังกล่ำวมำในวันที่ยื่นเอกสำรประกวดรำคำ
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4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนในด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรเงินและกำรบัญชี หรือพัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรองค์กร (ERP) หรือด้ำนโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ จำนวน 3 โครงกำรและมีมูลค่ำสัญญำรวม
ไม่ต่ำกว่ำ 40,000,000 บำท (สี่สิบล้ำนบำทถ้วน) ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (มีกำรส่งมอบงำนและตรวจรับงำนงวด
สุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว) ถึงวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ ซึ่งเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนที่เป็นรำชกำร
ส่วนกลำง รำชกำร ส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
องค์กำรมหำชน องค์กร อิสระ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรกำรของศำล มหำวิทยำลัยในกำกับ ของรัฐ
หน่ ว ยงำนสั ง กั ด รั ฐ สภำหรื อ ในก ำกั บ ของรั ฐ สภำ หน่ ว ยงำนอิ ส ระของรั ฐ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับงำนโครงกำรนั้นๆ มิใช่ผู้รับช่วง ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นสำเนำสัญญำ
และหนังสือรับรองผลงำนเพื่อยืนยันคุณสมบัติดังกล่ำวในวันที่ยื่นเอกสำรประกวดรำคำ
4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ได้รับเอกสำรรับรองมำตรฐำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และให้บริกำร เช่น
ISO/IEC12207 หรื อ ISO/IEC29110 หรือ ISO/IEC15504 หรือ CMMI ไม่น้อยกว่ำ Level 3 และได้รั บ
เอกสำรรั บรองมำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO9001 พร้อมแสดงหลั กฐำนผลกำร
รับรองต้องไม่หมดอำยุก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยแนบเอกสำรในวันยื่นเสนอรำคำ
4.15 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอจะต้องมีห นั งสื อรับรองกำรแต่งตั้งเป็นตัว แทนจำหน่ำยจำกผู้ ผ ลิ ตหรือตัว แทน
จำหน่ำยในประเทศไทย เพื่อให้กำรสนับสนุนแก่ ผู้ยื่นข้อเสนอในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตำมข้อกำหนด
สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยในโครงกำรนี้ โดยแนบเอกสำรในวันยื่นเสนอรำคำ
5. ข้อกําหนดทั่วไปและข้อกําหนดในการยื่นข้อเสนอ
5.1 กำรจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นงำนจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสำรทำงด้ำนคุณภำพและคุณสมบัติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
5.2.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
5.2.2 คุณสมบัติของทีมบุคลำกรหลักและแผนกำรจัดบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำน
5.2.3 แผนกำรดำเนินงำนหลัก (Master Plan)
5.2.4 กระบวนกำรและวิธีกำรดำเนินงำน (Implementation Methodology)
5.2.4.1 แผนกำรศึกษำ วิเครำะห์และรวบรวมควำมต้องกำร (Requirement)
5.2.4.2 แผนกำรออกแบบ และพัฒนำระบบ (Design and Development) และ
แนวคิดเบื้องต้นในกำรออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
5.2.4.3 แผนกำรออกแบบกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบงำน (System Integration
& Interface Development Plan)
5.2.4.4 แผนกำรทดสอบระบบ (System testing & Software testing)
5.2.4.5 แผนกำรฝึกอบรม (Training Plan)
5.2.4.6 แผนกำรจัดเตรียมข้อมูลและกำรโอนย้ำยข้อมูลไปสู่ระบบใหม่ (Data
Conversion & Migration Plan)
5.2.4.7 แผนกำรนำระบบขึ้นใช้งำนจริง (Go Live Plan)
5.2.4.8 แผนกำรสนับสนุนกำรใช้งำนระบบในกำรปิดงบกำรเงิน (Accounting Period
Closing) พร้อมแผนกำรจัดบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนในช่วงดังกล่ำว
5 . 2 . 4 . 9 แ ผ น ก ำ ร รั บ ป ร ะ กั น ค ว ำ ม ช ำ รุ ด บ ก พ ร่ อ ง แ ล ะ ก ำ ร บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ
5.2.5 ข้อกำหนดขอบเขตของงำนโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
โดยละเอียดทุกรำยกำรและทุกข้อกำหนดตำมรำยละเอียดข้อ 6. กำรเปรียบเทียบและยอมรับข้อกำหนด

4
5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำระบบปัจจุบันของสำนักงำนประกันสังคม ตำมเอกสำรภำคผนวก ข
5.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมระบบเบื้องต้นเพื่อนำเสนอกำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิสูจน์ระบบที่
เสนอ (Proof of Concept) ตำมรำยละเอียดเอกสำรข้อ 8.
6. การเปรียบเทียบและยอมรับข้อกําหนด
6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรำยละเอียดเอกสำรอ้ำงอิง หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
6.2 หำกผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอพิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ รำยกำรใดมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะหรื อ คุ ณ สมบั ติ
ไม่เพียงพอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอสิ่งที่ดีกว่ำข้อกำหนดเพื่อทำให้กำรทำงำนของระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร มีประสิทธิภำพ
6.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรำยกำรเปรียบเทียบเป็นรำยข้อทุกข้อ และทุกรำยกำร
6.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุค่ำของคุณลักษณะเฉพำะของงำนที่เสนอ มิฉะนั้นสำนักงำนประกันสังคม จะ
สงวนสิทธิ์ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอระบุว่ำ “ไม่สำมำรถทำได้ (Non-Compliance)”
6.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรำยกำรเปรียบเทียบที่ระบุว่ำ ผลิตภัณฑ์หรืองำนที่เสนอมีคุณลักษณะเฉพำะ
สอดคล้องกับที่สำนักงำนประกันสังคม กำหนด ตำมรูปแบบเอกสำรยอมรับข้อกำหนดที่แสดงในตำรำง ดังนี้
รำยละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตงำน
หัวข้อ/รำยกำร รำยกำร
ทำได้ (Com ไม่สำมำรถทำ เลขอ้ำงอิงใน
คุณลักษณะ
คุณลักษณะเฉพำะ pliance)
ได้ (Nonเอกสำร
เฉพำะ ของ
ของซอฟต์แวร์และ
Compliance) ข้อกำหนด
ซอฟต์แวร์และ ขอบเขตงำนที่
ทำงเทคนิค
ขอบเขตงำน เสนอ(ให้ระบุ
ที่สำนักงำน
คุณสมบัติของ
ประกันสังคม ผลิตภัณฑ์และ
กำหนดให้ต้อง ขอบเขตงำนที่
ทำได้
เสนอเป็นรำยข้อ
ทุกข้อ)

รำยละเอียด/
คำชี้แจงเหตุผล
เพิ่มเติม(กรณี
แตกต่ำงแต่
ดีกว่ำ
ข้อกำหนดของ
สำนักงำน
ประกันสังคม)

ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องทำเครื่องหมำยบ่งบอกให้ชัดเจนในเอกสำรอ้ำงอิง หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง หรือ
เอกสำรอื่นใดโดยแสดงข้อมูล ระบุคุณลักษณะเฉพำะให้ชัดเจน หรือคำอธิบำยเปรียบเทียบข้อกำหนดของ
สำนักงำนประกันสังคม ทุกข้อรวมทั้งข้อย่อยทั้งหมดในข้อกำหนดนี้ สำหรับข้อที่มีเอกสำรอ้ำงอิง ให้อ้ำงถึง
เอกสำรในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและต้องทำเครื่องหมำย พร้อมข้อควำมอ้ำงอิง เช่น เล่มที่ บทที่ เลขหน้ำ เลข
บรรทัด และตำแหน่งในเอกสำรอ้ำงอิง ในช่อง “เลขอ้ำงอิง” ให้ตรงกับหมำยเลขของข้อกำหนดให้เห็นอย่ำง
ชั ด เจนด้ ว ย ถ้ ำ รำยละเอี ย ดใดไม่ ต รงตำม ข้ อ ก ำหนด ให้ อ ธิ บ ำยชี้ แ จงเหตุ ผ ลเพิ่ มเติ ม ด้ ว ย ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำถ้ำไม่ดำเนินกำรตำมข้อนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุหมำยเลขหัวข้อของข้อกำหนดไว้ในเอกสำรอ้ำงอิง หรือเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง ณ
ตำแหน่งที่มีรำยละเอียดอธิบ ำยเกี่ยวกับกำรยอมรับข้อกำหนดนั้นอยู่ รำยละเอียดทั้งหมดที่ปรำกฏอยู่ใน
เอกสำรกำรยอมรับข้อกำหนดที่ผู้ยื่นข้อเสนอระบุว่ำ “ทำได้ (Compliance)” นั้น สำนักงำนประกันสังคมถือ
ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอต้อง “ทำได้ (Compliance)” หำกงำนใดที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สำมำรถทำได้ หรือทำงำนได้ไม่
สมบูรณ์ หรือทำได้บำงส่วน หรือทำได้ ไม่ครบถ้วน หรือทำได้โดยมีเงื่อนไข ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุในช่อง “ไม่
สำมำรถทำได้ (Non-Compliance)” โดยทำเครื่องหมำย “  ” ระบุในช่องที่เหมำะสม ช่องใดช่องหนึ่ง
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เท่ำนั้น ห้ำมผู้ยื่นข้อเสนอใช้ข้อควำมหรือคำอื่นใด เช่น หมำยเหตุ ข้อสังเกต (Noted) เข้ำใจ (Understood)
ยอมรับรับรอง (Acknowledge) ทำได้ยกเว้น (Complies Except for) ทำได้บำงส่วน ทำได้ตำมเงื่อนไข (Partial
Compliance) ในกำรยอมรับตำมข้อกำหนด สำนักงำนประกันสังคม จะสงวนสิ ทธิ์ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอระบุว่ำ
“ไม่สำมำรถทำได้ (Non-Compliance)” ในกรณีทผี่ ู้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้
6.5.1 ทำเครื่องหมำย “” ในช่อง “ทำได้ (Compliance)” ร่วมกับข้อควำมหรือคำ อื่นใด
ข้ำงต้น เช่น หมำยเหตุ ข้อสังเกต (Noted) เข้ำใจ (Understood) ยอมรับ รับรอง (Acknowledge) ทำได้
ยกเว้น (Complies Except for) ทำได้บำงส่วน ทำได้ตำมเงื่อนไข (Partial Compliance)
6.5.2 ไม่ทำเครื่องหมำย “ ” ในช่องใดช่องหนึ่ง
6.5.3 ทำเครื่องหมำยอื่นใดที่ไม่ใช่เครื่องหมำย “ ”ในช่องใดช่องหนึ่งหรือทั้งสองช่อง
6.5.4 ทำเครื่องหมำย “” ร่วมกับเครื่องหมำยอื่นใดในช่องใดในช่องหนึ่งหรือทั้ง สองช่อง
6.5.5 ไม่ทำเครื่องหมำยใด ๆ ในทั้งสองช่อง
กำรยอมรับข้อกำหนดเอกสำรอ้ำงอิง หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีควำมสอดคล้องกับรำยละเอียด
ของเอกสำรข้อกำหนดทำงเทคนิ ค หำกเอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องไม่มีรำยละเอียดที่อธิบำย
เกี่ยวกับกำรยอมรับว่ำสำมำรถทำได้ตำมข้อกำหนดของสำนักงำนประกันสังคม หรือมีคำอธิบำยแต่ไม่ละเอียด
เพียงพอหรือขัดแย้งกับข้อกำหนด สำนักงำนประกันสังคมจะสงวนสิทธิ์ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอระบุว่ำ “ไม่สำมำรถ
ทำได้ (Non-Compliance)” หำกเอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องหรือเอกสำรอื่นใดในเอกสำรกำร
ยอมรับข้อกำหนดแตกต่ำงแต่ดีกว่ำข้อกำหนดในเอกสำรคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตงำนของสำนักงำน
ประกันสังคม ผู้ยื่นข้อเสนอต้องอธิบำยพร้อมเปรียบเทียบข้อดี -ข้อด้อยให้เข้ำใจชัดเจนและผู้ยื่นข้อเสนอ ต้อง
แสดงหลักฐำนกำรเป็นตัว แทนจำหน่ำยหรือเอกสำรที่ยืนยันว่ำได้รับกำรยินยอมให้เสนอผลิตภัณฑ์ในกำร
ประกวดรำคำครั้งนี้ สำหรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในกำรดำเนินงำนจำกผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง
หรือบริษัทสำขำของบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่ประจำในประเทศไทย
6.6 หำกเอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องหรือเอกสำรอื่นใดในเอกสำรกำรยอมรับ ข้อกำหนดมี
ควำมขัดแย้งกับ ข้อกำหนดในเอกสำรคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตงำนของส ำนักงำนประกันสังคมแต่
ส ำนั กงำนประกัน สั งคม ตรวจสอบไม่พบควำมขัดแย้งดังกล่ ำวในขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อเสนอของผู้ ยื่ น
ข้อเสนอและผู้อื่น ข้อเสนอได้ทำเครื่องหมำย “ ” ในช่อง “ ทำได้ (Compliance)” ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
รับ ผิดชอบต่อกำรยอมรั บดังกล่ ำวโดยจะต้องส่ งมอบผลิตภัณฑ์และหรืองำนและหรือ สิ่ งอื่ นใดให้ ตรงตำม
ข้อกำหนดในเอกสำรคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตงำนของสำนักงำนประกันสังคม หำกได้รับกำรคัดเลือกให้
เป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
7. การเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรำคำเข้ำสู่ระบบประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยเสนอ รำคำจ้ำง
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของสำนักงำนประกันสังคมทั้งหมด และรำคำที่เสนอ
จะต้องเป็นรำคำที่รวมค่ำสิ่งของ ค่ำแรงงำน ค่ำดำเนินงำน ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ค่ำภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ
และค่ำใช้จ่ำยอื่นทั้งสิ้นแล้ว
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
8.1 กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอรำคำโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้สำนักงำน
ปร ะกั น สั ง ค มจ ะ พิ จ ำ รณ ำ ตั ด สิ น โ ดย ใ ช้ ห ลั กเ ก ณฑ์ ก ำร ป ระ เ มิ น ค่ ำป ร ะสิ ท ธิ ภ ำ พต่ อ รำ ค ำ
(Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
8.2 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอรำคำ สำนักงำนประกันสังคมจะใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด
โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100 ดังนี้
8.2.1 รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 30
8.2.2 กำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิสูจน์ระบบที่นำเสนอ (POC : Proof of Concept) กำหนด
น้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 70
8.3 กำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิสูจน์ระบบที่นำเสนอ (POC : Proof of Concept)
8.3.1 ทั้งนี้ผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ยื่ นเอกสำรกำรเสนอรำคำครบถ้ว น ถูกต้อง และมีคุณสมบัติตรงตำม
เงื่อนไขที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้นที่จะมี
สิทธิ์เข้ำทำกำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพิสูจน์ระบบที่นำเสนอ (POC : Proof of Concept) เพื่อประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
8.3.2 สำนักงำนประกันสังคมจะเชิญผู้มีสิทธิ์ทดสอบเข้ำร่วมประชุมชี้แจงรำยละเอียด ขั้นตอนและ
กำหนดกำรต่ำงๆ ตลอดจนสถำนที่ที่ทำกำรทดสอบ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์เข้ำทำกำรทดสอบทุกรำยรับทรำบ
พร้อมกัน
8.3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ และเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรทดสอบ
เป็นกำรล่วงหน้ำ กำรติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ และเครื่องมือต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมวันเวลำและสถำนที่
ที่คณะกรรมกำรฯ กำหนด ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรทดสอบ ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด
และจะเรียกร้องกับทำงสำนักงำนประกันสังคมไม่ได้
8.3.4 ผู้ ยื่น ข้อเสนอจะต้องจั ดเตรียมซอฟต์แวร์ที่นำมำทดสอบเป็นกำรล่ วงหน้ำ โดยซอฟต์แวร์
ดังกล่ำวจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกั นกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอในโครงกำร หำกผู้ยื่นข้อเสนอไม่สำมำรถ
จัดเตรียมซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในกำรทดสอบตำมข้อกำหนด สำนักงำนประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอเข้ำทำกำรทดสอบในครั้งนี้
8.3.5 จำนวนบุคลำกรของผู้มีสิทธิ์เข้ำทำกำรทดสอบในแต่ละรำย กำหนดให้จำนวนบุคลำกรไม่เกิน 7 คน
และบุคลำกรดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้ที่มีรำยชื่อในข้อเสนอโครงกำรเท่ำนั้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสำร
ข้อตกลงกำรไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ก่อนกำรทดสอบ
8.3.6 ข้อมูล (DATA) ที่ใช้ในกำรทดสอบ สำนักงำนประกันสังคมจะส่งมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เข้ ำรับกำร
ทดสอบทุกรำยในวันที่ทำกำรทดสอบ
8.3.7 ระยะเวลำในกำรทดสอบครั้งนี้ กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำทำกำรทดสอบแต่ละรำยมีระยะเวลำรวม
ในกำรทดสอบไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยผู้มีสิทธิ์เข้ำทำกำรทดสอบจะเริ่มทำกำรทดสอบในเวลำเดียวกัน
8.3.8 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะพิจำรณำผลกำรทดสอบครั้งนี้
เป็ น ไปตำมหลั กเกณฑ์ ที่ป ระกำศไว้ทุกประกำร โดยไม่ มีกำรใช้ดุ ล พินิจ ใดๆ และขอสงวนสิ ท ธิ์ในผลกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำตัดสินของคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นที่สิ้นสุด
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การทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ระบบที่นําเสนอ
1. วัตถุประสงค์
เป็นกำรให้ผู้ยื่นข้อเสนอทำกำรทดสอบกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ตำมกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญทีล ะขั้นตอนที่กำหนด เพื่อดูควำมพร้อมและควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมระบบสำหรับกำร
ทดสอบให้พร้อม แล้วนำมำทดสอบตำมกรอบเวลำและเงื่อนไขที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด
2. เกณฑ์การทดสอบ
2.1 กำรนำเสนอฟังก์ชั่นกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรผ่ำนขั้นตอน
กระบวนกำรทำงำนแต่ละขั้นตอนต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร ตำมข้อ 5.
2.2 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ และพัฒนำติดตั้งระบบงำนจำลอง โดยพิจำรณำจำกควำม
ถูกต้องของกำรทำงำนของระบบงำนและตรงตำมวัตถุประสงค์หลักของกำรทดสอบ
2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินกำรทดสอบระบบเรียงตำมขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของแต่ละกระบวนกำร
ตั้งแต่กระบวนกำรแรกจนถึงกระบวนกำรสุดท้ำย
2.4 ในระหว่ำงที่ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรทดสอบระบบ จะมีกำรบันทึกภำพวีดิทัศน์เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำให้คะแนน
2.5 ในระหว่ำงที่ ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรทดสอบระบบจะต้องมีกำรเก็บบันทึกภำพหน้ำจอ และ
จัดพิมพ์รำยงำนคำตอบเพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำให้คะแนน
3. กําหนดการ
3.1 ส ำนั ก งำนประกัน สั ง คมจะจั ด ประชุ ม ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอเพื่อ ชี้แ จงรำยละเอีย ดกำรทดสอบและ
กำหนดกำรทดสอบภำยใน 2 วันทำกำร นับจำกวันที่ยื่นข้อเสนอ
3.2 สำนักงำนประกันสังคมจะจัดเตรียมสถำนที่ในกำรทดสอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียม
ระบบจำลอง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ต่ำงๆ อื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ กระดำษ พร้อม
โปรแกรมที่ จ ะใช้ ใ นกำรทดสอบมำเอง โดยต้ อ งสำมำรถติ ด ตั้ ง แบบชั่ ว ครำวได้ ณ สถำนที่ ที่ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมกำหนด และต้องมำเตรียมกำรติดตั้งให้พร้ อมก่อนเริ่มทำกำรทดสอบตำมวัน เวลำ ที่สำนักงำน
ประกันสังคมกำหนด
3.3 สำนักงำนประกันสังคมจะดำเนินกำรทดสอบให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับถัดจำกวันที่ยื่น
ข้อเสนอ
4. กระบวนการทํางานที่จะต้องสาธิต มีทั้งหมด 5 กระบวนกำร ประกอบด้วย
4.1 กระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยใช้งบลงทุน มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้
1) สำมำรถจัดหำสินทรัพย์ถำวร 1 รำยกำรจำกแหล่งที่มำของเงินงบประมำณได้มำกกว่ำ 1 แหล่ง
2) ระบบสำมำรถตรวจสอบงบประมำณ/จองงบประมำณ ในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้แบบ Online
และถูกต้อง
3) สำมำรถรองรับกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำได้ทั้งวิธีปกติตำมมำตรฐำนบัญชีและตำมข้อกำหนดมำตรำฐำน
บัญชีภำครัฐ
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4) สำมำรถรองรับกำรคัดลอกหรือส่งต่อข้อมูลในระบบ โดยผู้ใช้งำนไม่ต้องทำกำรบันทึกข้อมูลซ้ำใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
5) สำมำรถสร้ ำ งรำยกำรทำงบั ญ ชี ใ นแต่ ล ะขั้ นตอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ โ ดยอั ต โนมั ติแ ละถู ก ต้ อ งตำม
มำตรฐำนบัญชี
4.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบดําเนินงาน (ค่าบริการ) มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้
1) ระบบสำมำรถตรวจสอบงบประมำณ/จองงบประมำณ ในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้แบบ Online
และถูกต้อง ในกรณีที่งบประมำณมีไม่เพียงพอ ต้องสำมำรถทำกำรโอนงบประมำณคงเหลือจำกแหล่งอื่นมำ
ใช้ได้
2) สำมำรถรองรับกำรคัดลอกหรือส่งต่อข้อมูลในระบบ โดยผู้ใช้งำนไม่ต้องทำกำรบันทึกข้อมูลซ้ำใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
3) สำมำรถรองรับกำรจ่ำยเช็คให้เจ้ำหนี้โดยระบุชื่อหน้ำเช็คไม่ตรงกับข้อมูลหลักเจ้ำหนี้
4) สำมำรถรองรับกำรคิดคำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (Withholding Tax) พร้อมสร้ำงรำยกำรทำงบัญชี
ให้โดยอัตโนมัติ
5) สำมำรถสร้ ำ งรำยกำรทำงบั ญ ชี ใ นแต่ ล ะขั้ นตอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ โ ดยอั ต โนมั ติแ ละถู ก ต้ อ งตำม
มำตรฐำนบัญชี
4.3 กระบวนการจัดซื้อพัสดุเข้าคลัง มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้
1) สำมำรถกำหนดพิกัดต่ำ-พิกัดสูง (Min-Max) สำหรับพัสดุแต่ละรำยกำร และระบบสำมำรถสร้ำง
ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อปริมำณพัสดุคงเหลือต่ำกว่ำพิกัดต่ำที่กำหนด
2) สำมำรถรองรับกำรคัดลอกหรือส่งต่อข้อมูลในระบบ โดยผู้ใช้งำนไม่ต้องทำกำรบันทึกข้อมูลซ้ำใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
3) สำมำรถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของพัสดุคงคลังตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Moving Average)
4) สำมำรถบันทึกรับพัสดุโดยอ้ำงอิงใบสั่งซื้อในระบบได้
5) สำมำรถรองรับกำรคำนวณต้นทุนพัสดุที่มีกำรจ่ำยออกตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Moving Average) ได้
6) สำมำรถสร้ำงรำยกำรทำงบัญชีในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ
4.4 การประมวลผลค่าเสื่อมราคา มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้
1) ระบบสำมำรถคำนวณค่ำเสื่อมรำคำเป็นรำยวัน
2) ระบบสำมำรถคำนวณมูลค่ำ ค่ำเสื่อมรำคำตำมมำตรฐำนบัญชีภำครัฐ
4.5 การปิดงวดบัญชีของแต่ละระบบงาน มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้
1) สำมำรถรองรับกำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยตอนสิ้นงวดพร้อมกลับรำยกำรต้นเดือนถัดไป
ให้โดยอัตโนมัติได้
2) สำมำรถสร้ำง Template รำยกำรที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring Entry) พร้อมประมวลผลและสร้ำง
รำยกำรทำงบัญชีให้โดยอัตโนมัติได้
3) สำมำรถปิดงวดบัญชีของแต่ละระบบเพื่อป้องกันกำรบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ โดยแยกปิดแต่ละระบบ
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5.ขั้นตอนการทดสอบ
คะแนน
5.1 กระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยใช้งบลงทุน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
25
5.1.1 กำรจัดทำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) พร้อมตรวจสอบงบประมำณคงเหลือ
5.1.2 กำรจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) พร้อมตรวจสอบงบประมำณคงเหลือ
5.1.3 กำรบันทึกรับสินทรัพย์ถำวร (PO Receipt)
5.1.4 กำรบั น ทึ ก ตั้ ง หนี้ โ ดยอ้ ำ งอิ ง ใบสั่ ง ซื้ อ (Purchase Order) พร้ อ มตรวจสอบ
งบประมำณคงเหลือ
5.1.5 กำรดูยอดคงเหลือเจ้ำหนี้ (AP Balance)
5.1.6 กำรขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถำวร โดยขึ้นทะเบียนจำกข้อมูลที่ส่งมำจำกกำรบันทึกตั้ง
หนี้กำรซื้อสินทรัพย์ถำวร
5.1.7 กำรจ่ำยเงินด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
5.1.8 กำรดูยอดคงเหลือเจ้ำหนี้ (AP Balance) หลังกำรจ่ำยเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. สำมำรถแสดงผลดังนี้ เลขที่, ผู้จัดทำ, วันที่, คำอธิบำยหัวรำยกำร, สถำนะ, จำนวนเงินรวม,
คำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, จำนวนเงิน, วันที่ต้องกำร
1.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
1.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
2. สำมำรถแสดงผลดังนี้ เลขที่ , วันที่ , ชื่อผู้ ขำย, ชื่อผู้ ติดต่อของผู้ ขำย, คำอธิบำยหั วเรื่อง,
คำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, วันที่ต้องกำร, จำนวนเงิน, เงื่อนไขกำรชำระ
เงิน, เลขที่อ้ำงอิงใบขอซื้อ
2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
3. กำรทำรำยกำรรับสินทรัพย์ แสดงผลดังนี้ ปริมำณกำรรับ , หน่วยนับ, คำอธิบำยรำยกำร,
วันที่รับ, อ้ำงอิงหมำยเลขใบสั่งซื้อ
3.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
3.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
4. กำรทำรำยกำรตั้งหนี้และชำระเงิน แสดงผลดังนี้ กำรตั้งหนี้อ้ำงอิงหมำยเลขใบสั่งซื้อ , ชื่อ
ผู้ขำย, เลขที่ผู้ขำย, วันที่ใบแจ้งหนี้, เลขที่ใบแจ้งหนี้, จำนวนเงิน, คำอธิบำยรำยกำร, เงื่อนไขกำร
ชำระเงิน, กำรบันทึกบัญชี, แสดงผลยอดคงเหลือผู้ขำย, แสดงข้อมูลกำรโอนเงินให้ธนำคำร
4.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
4.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
5. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ ผลกำรตรวจสอบงบประมำณในขบวนกำรขอซื้อ , ขบวนกำรจัดซื้อ
และขบวนกำรตั้งหนี้ พิมพ์ใบขอซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบรับสินทรัพย์ พิมพ์ใบสำคัญกำรตั้งหนี้
พิมพ์ใบสำคัญจ่ำย พิมพ์รำยงำนเจ้ำหนี้คงเหลือ
5.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (9 คะแนน)
5.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
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5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบดําเนินงาน (ค่าบริการ) ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.2.1 กำรจัดทำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) พร้อมตรวจสอบงบประมำณเบื้องต้นแต่
งบประมำณมีไม่เพียงพอ
5.2.2 กำรบันทึกโอนงบประมำณ
5.2.3 กำรตรวจสอบงบประมำณของใบขอซื้ อ (Purchase Requisition) หลั ง ได้ รั บ โอน
งบประมำณอีกครั้ง
5.2.4 กำรจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) พร้อมตรวจสอบงบประมำณคงเหลือ
5.2.5 กำรบันทึกตั้งหนี้โดยอ้ำงอิงใบสั่งซื้อ (Purchase Order) พร้อมตรวจสอบงบประมำณคงเหลือ
5.2.6 กำรดูยอดคงเหลือเจ้ำหนี้ (AP Balance)
5.2.7 กำรจ่ำยเงินด้วยเช็ค
5.2.8 กำรดูยอดคงเหลือเจ้ำหนี้ (AP Balance) หลังกำรจ่ำยเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. สำมำรถแสดงผลดังนี้ เลขที่, ผู้จัดทำ, วันที่, คำอธิบำยหัวรำยกำร, สถำนะ, จำนวนเงินรวม,
คำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, จำนวนเงิน, วันที่ต้องกำร
1.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
1.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
2. กำรทำรำยกำรสั่งซื้อ แสดงผลดังนี้ เลขที่, วันที่, ชื่อผู้ขำย, ชื่อผู้ติดต่อของผู้ขำย, คำอธิบำย
หัวเรื่อง, คำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, วันที่ต้องกำร, จำนวนเงิน, เงื่อนไข
กำรชำระเงิน, เลขที่อ้ำงอิงใบขอซื้อ
2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
3. กำรทำรำยกำรรับงำนจ้ำง แสดงผลดังนี้ ปริมำณกำรรับ , หน่วยนับ, คำอธิบำยรำยกำร,
วันที่รับ, อ้ำงอิงหมำยเลขใบสั่งซื้อ
3.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
3.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
4. กำรทำรำยกำรตั้งหนี้และชำระเงิน แสดงผลดังนี้ กำรตั้งหนี้อ้ำงอิงหมำยเลขใบสั่งซื้อ , ชื่อ
ผู้ขำย, เลขที่ผู้ขำย, วันที่ใบแจ้งหนี้, เลขที่ใบแจ้งหนี้, จำนวนเงิน, คำอธิบำยรำยกำร, เงื่อนไขกำร
ชำระเงิน, กำรบันทึกบัญชี, แสดงผลยอดคงเหลือผู้ขำย
4.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
4.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
5. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ ผลกำรตรวจสอบงบประมำณในขบวนกำรขอซื้อ , ขบวนกำรจัดซื้อ
และขบวนกำรตั้งหนี้ กำรโอนงบประมำณ พิมพ์ใบขอซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบรับสินทรัพย์ พิมพ์
ใบสำคัญกำรตั้งหนี้ พิมพ์ใบสำคัญจ่ำย พิมพ์ข้อมูลเช็คได้ถูกต้อง และพิมพ์รำยงำนเจ้ำหนี้คงเหลือ
ได้ถู กต้อ ง หลั ก ฐำนกำรทำงำนและข้อ มูล ครบทุกรำยกำรและทุก ขั้นตอนที่ถูก ต้อง และควำม
สมบูรณ์และควำมถูกต้องของเอกสำรกำรทดสอบ
5.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (9 คะแนน)
5.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
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5.3 กระบวนการจัดซื้อพัสดุเข้าคลัง ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.3.1 กำรจัดทำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) โดยอัตโนมัติเมื่อพัสดุต่ำกว่ำพิกัดต่ำ (Min Order)
5.3.2 กำรจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) โดยใช้ข้อมูลจำกใบขอซื้อ
5.3.3 กำรรับพัสดุเข้ำคลัง
5.3.4 กำรดูต้นทุนต่อหน่วยของพัสดุ
5.3.5 กำรเบิกจ่ำยพัสดุ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. กำรทำรำยกำรขอซื้อ แสดงผลดังนี้ จุดสั่งซื้อ ปริมำณที่สั่ง เลขที่ , ผู้จัดทำ, วันที่, คำอธิบำย
หัว รำยกำร, สถำนะ, จ ำนวนเงิน รวม, คำอธิบำยรำยกำร, หน่ว ยนับ , รำคำต่อหน่ว ย, ปริมำณ,
จำนวนเงิน, วันที่ต้องกำร
1.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
1.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
2. กำรทำรำยกำรสั่งซื้อ แสดงผลดังนี้ เลขที่, วันที่, ชื่อผู้ขำย, ชื่อผู้ติดต่อของผู้ขำย, คำอธิบำย
หัวเรื่อง, คำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, วันที่ต้องกำร, จำนวนเงิน, เงื่อนไข
กำรชำระเงิน, เลขที่อ้ำงอิงใบขอซื้อ
2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
3. กำรแสดงผลต้นทุน แสดงผลดังนี้ รหัสพัสดุ คำอธิบำยรำยกำร ปริมำณคงเหลือ ต้นทุนต่อ
หน่วย มูลค่ำคงเหลือ ก่อนกำรรับพัสดุและหลังกำรรับพัสดุ
3.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
3.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
4. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ แสดงค่ำพิกัดต่ำ-พิกัดสูง กำรสร้ำงใบขอซื้ออัตโนมัติ พิมพ์ใบขอซื้อ
พิมพ์ใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบรับพัสดุ พิมพ์ใบเบิกพัสดุ พิมพ์ใบส่งพัสดุ หลักฐำนกำรทำงำนและข้อมูลครบ
ทุกรำยกำรและทุกขั้นตอน
4.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (8 คะแนน)
4.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
5.4 การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.4.1 กำรประมวลผลค่ำเสื่อมรำคำ
5.4.2 กำรดูมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ถำวรตำมมำตรฐำนบัญชีภำครัฐ
เกณฑ์การให้คะแนน
1. สินทรัพย์ถำวรตำมมำตรฐำนบัญชี แสดงผลดังนี้ หมำยเลขสินทรัพย์ , ต้นทุน, มูลค่ำที่จะ
ได้รับคืน, รำคำตำมบัญชีสุทธิ , ค่ำเสื่อมรำคำรวมต้นปีถึงปัจจุบัน , ค่ำเสื่อมรำคำสะสม, ค่ำเสื่อม
รำคำ อำยุกำรใช้งำน
1.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (7 คะแนน)
1.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
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การทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ระบบที่นําเสนอ
2. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ กำรบันทึกบัญชี พิมพ์รำยงำนมูลค่ำคงเหลือสินทรัพย์ตำมมำตรฐำน
บัญชี พิมพ์รำยงำนมูลค่ำคงเหลือสินทรัพย์ตำมมำตรฐำนบัญชีภำครัฐได้ถูกต้อง หลักฐำนกำรทำงำน
และข้อมูลครบทุกรำยกำรและทุกขั้นตอนที่ถูกต้อง
2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (8 คะแนน)
2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
5.5 การปิดงวดบัญชีของแต่ละระบบงาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.5.1 กำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
5.5.2 กำรบันทึกและประมวลผลรำยกำรที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring)
5.5.3 กำรปิดงวดบัญชีของแต่ละระบบเพื่อป้องกันกำรบันทึกข้อมูลย้อนหลัง
เกณฑ์การให้คะแนน
1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย แสดงผลดังนี้ แสดงกำรทำรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและกำรกลับ
รำยกำรในเดือนถัดไป
1.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
1.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
2. กำรปิดบัญชีและกำรป้องกันกำรบันทึกรำยกำรย้อนหลัง แสดงผลดังนี้ แสดงกำรปิดบัญชี
และกำรป้องกันกำรบันทึกรำยกำรย้อนหลังได้
2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)
2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
3. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ พิมพ์ใบสำคัญทั่วไปได้ถูกต้อง หลักฐำนกำรทำงำนและข้อมูลครบทุก
รำยกำรและทุกขั้นตอนที่ถูกต้อง
3.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (7 คะแนน)
3.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)
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9. การดําเนินโครงการ
9.1 ผู้รับจ้ำง ต้องดำเนินกำร ดังนี้
9.1.1 แผนกำรดำเนินงำนหลัก (Master Plan)
9.1.2 กระบวนกำรและวิธีกำรดำเนินงำน (Implementation Methodology)
9.1.2.1 แผนกำรศึกษำ วิเครำะห์และรวบรวมควำมต้องกำร (Requirement)
9.1.2.2 แผนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ (Design and Development) และ
แนวคิดเบื้องต้นในกำรออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
9.1.2.3 แผนกำรออกแบบกำรบู ร ณำกำรและเชื่ อ มโยงระบบงำน (System
Integration & Interface Development Plan)
9.1.2.4 แผนกำรทดสอบระบบ (System Testing & Software Testing)
9.1.2.5 แผนกำรฝึกอบรม (Training Plan)
9.1.2.6 แผนกำรจัดเตรียมข้อมูลและกำรโอนย้ำยข้อมูล ไปสู่ระบบใหม่ (Data
Conversion & Migration Plan)
9.1.2.7 แผนกำรนำระบบขึ้นใช้งำนจริง (Go Live Plan)
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9.1.2.8 แผนกำรสนับสนุนกำรใช้งำนระบบในกำรปิดงบกำรเงิน (Accounting
Period Closing) พร้อมแผนกำรจัดบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนในช่วงดังกล่ำว
9.1.2.9 แผนกำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่องและกำรบำรุงรักษำ
9.2 ศึกษำและวิเครำะห์และออกแบบระบบ
9.2.1 ศึกษำวิเครำะห์อย่ำงละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรปฏิบัติงำน ระบบงำนของสำนักงำน
ประกันสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.2.2 ออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยกำรปรับปรุงซอฟต์แวร์
ตำมเอกสำรภำคผนวก ก-2 (ระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ร) และภำคผนวก ก-3
(ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล)
9.3 ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบงำน
9.3.1 ออกแบบรำยละเอียดระบบงำน (System Detail Design) ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยให้นำควำมสำมำรถของซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปมำใช้งำนให้มำกที่สุด
9.3.2 พัฒนำและปรับปรุงระบบ
9.3.2.1 พั ฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรบริห ำรจั ด กำรองค์ ก ร และระบบบริ หำร
ทรัพยำกรบุ คคล ตำมเอกสำรภำคผนวก ก-2 และภำคผนวก ก-3 ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมกระบวนงำนของ
สำนักงำนประกันสังคม
9.3.2.2 พัฒ นำโปรแกรมเพิ่มเติมส ำหรับกำรปฎิบัติงำน หำกซอฟต์แวร์ประยุกต์
สำเร็จรูปไม่สำมำรถรองรับได้ รวมทั้งกำรพัฒนำรำยงำนเพิ่มเติม
9.3.3 กำหนดกำรรักษำควำมปลอดภัย
9.3.4 ทำกำรทดสอบ
9.3.4.1 ทดสอบกำรทำงำนของแต่ละโปรแกรม
9.3.4.2 ทดสอบกำรเชื่อมโยง (integrate) ระบบงำนทั้งระบบ
9.3.5 ติดตั้งและทดสอบระบบ
9.3.5.1 ต้องทำกำรติดตั้งและใช้งำนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) และ
ระบบเครือข่ำยที่สำนักงำนประกันสังคมจัดให้
9.3.5.2 แปลงข้อมูลจำกระบบงำนเดิมเข้ำสู่ระบบใหม่ (Data Migration)
9.3.5.3 ก่อนกำร Cutover ระบบ ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรทดสอบระบบให้สำมำรถ
ทำงำนทดแทนระบบงำนเดิมได้
9.4 ฝึกอบรมและกำรจัดทำเอกสำร
9.5 นำระบบมำใช้งำนจริง
9.5.1 จัดทำแผนงำนรำยละเอียดกำรนำระบบไปปฏิบัติงำน เสนอวิธีกำรนำระบบไปปฏิบัติงำน
รวมทั้งจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan) และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำระบบใหม่มำใช้
9.5.2 นำระบบมำใช้งำนจริง
9.6 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้บุคลำกร (ผู้จัดกำรโครงกำร และหรือผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำรและผู้เกี่ยวข้อง
ในงำนนั้ น ๆ เป็ น อย่ ำ งน้ อ ย) เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข อง ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมเพื่ อ ชี้ แ จง
ควำมคื บ หน้ ำ ของงำนตำมที่ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมเห็ น สมควร และจะต้ อ งเสนอรำยงำนกำรประชุ ม
และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ สำนักงำนประกันสังคมทรำบอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยแยกรำยงำนเป็น
ภำพรวมของโครงกำรและต้องดำเนินกำรตำม หัวข้อต่อไปนี้
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(1) ผลกำรดำเนินกำรเปรียบเทียบกับแผนงำน
(2) งำนที่ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จทั้งหมด
(3) งำนที่ทำเสร็จระหว่ำงเดือน
(4) งำนที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
(5) งำนที่ดำเนินกำรจัดทำต่อไป
(6) ปัญหำหรือข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี)
และในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อเสนอแนะที่จำเป็นต้องรำยงำนเพื่อพิจำรณำอย่ำงทันท่วงที โดยให้จัดทำเป็น
หนังสือถึงสำนักงำนประกันสังคม ผู้จัดกำรโครงกำร(Project Manager) ต้องสำมำรถทำงำนเต็มเวลำ (Full Time)
ในโครงกำรนี้ได้
9.7 ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งจั ด ท ำสรุ ป รำยละเอี ย ดตำมข้ อ 9.6 เพื่ อ จั ด ส่ ง เป็ น รำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ
ประจำเดือนในแต่ละงวดงำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรข้อ 16.
9.8 ผู้รับจ้ำงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรทำงำน ทำกำรปิด GAP ที่เกิดขึ้นระหว่ำง To-Be Process
และ As-Is Process โดยออกแบบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับสำนักงำนประกันสังคมให้มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือในกำรทำโครงกำรให้สำเร็จ เช่น กำรออกสื่อประชำสัมพันธ์ กำรจัดทำแผ่นพับ เป็นต้น
10. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
10.1 ข้อกําหนดทั่วไป
10.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องศึกษำกฎหมำยระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรของสำนักงำนประกันสังคม
10.1.2 ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งศึ ก ษำระบบงำนที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น ของส ำนั ก งำนประกั น สั ง คม
ประกอบกำรวิเครำะห์ระบบของโครงกำรจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
10.1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดทำผังบัญชีใหม่ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีศึกษำมำตรฐำนกำรบัญชี
และออกแบบกระบวนกำรทำงำนของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยกำหนดผังบัญชีของ
สำนั กงำนประกันสั งคมให้ เป็ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และออกรำยงำนได้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรำยงำนตำมควำมต้องกำรใช้งำนของสำนักงำนประกันสังคมโดยคำนึงถึงระบบที่จะเชื่อมโยงกับ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
10.1.4 ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อกำหนดในกำรเชื่อมต่อและรับ-ส่งข้อมูล
(Interface/ Integrate) ระบบงำนต่ำงๆ เพื่อนำข้อมูลเข้ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
10.1.5 ผู้ รั บ จ้ ำงต้องวิเครำะห์ /ออกแบบ/สร้ำงฐำนข้อมูล เพื่อ รองรับกำรจัดเก็บข้อมูล
ระบบงำนทั้งหมดในโครงกำรจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
10.1.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องออกแบบระบบและกำรจัดกำรข้อมูลให้ สอดคล้องและรองรับตำม
หลักธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) ของสำนักงำนประกันสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับ แนวนโยบำย
และมำตรฐำน ดังนี้
10.1.6.1 แนวนโยบำยและแนวปฏิ บัติใ นกำรรัก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ด้ำ น
สำรสนเทศของสำนักงำนประกันสังคม
10.1.6.2 แนวนโยบำยและแนวปฏิ บั ติ ใ นกำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
สำนักงำนประกันสังคม
10.1.7 ระบบงำนที่ได้รับกำรพัฒนำต้องสำมำรถควบคุมและจัดกำรระบบจำกส่วนกลำง
ผ่ำนทำง Web-based หรือ Graphic User Interface (GUI) ได้
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10.1.8 ระบบงำนต้องพัฒนำโดยใช้สถำปัตยกรรมแบบ Web Application
10.1.9 ระบบงำนที่ได้รับกำรพัฒนำด้วย Platform นี้ จะต้องแสดงผลได้อย่ำงถูกต้องบน
เว็ บ บรำวเซอร์ ต่ อ ไปนี้ คื อ Microsoft Internet Explorer Version 11 หรื อ สู ง กว่ ำ , Google Chrome
Version 64 หรือสูงกว่ำ
10.1.10 ระบบงำนที่ได้รับกำรพัฒนำต้องรองรับกำรใช้งำนผ่ำนทำง Mobile Web Browser
บนอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet Computer โดยรองรับระบบปฏิบัติกำร Android Version 8 และ
iOS Version 11 หรือที่สูงกว่ำ
10.1.11 สำมำรถรองรับกำรเรียกใช้งำนระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ำยที่ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 8 หรือ Windows 10 ได้เป็นอย่ำงน้อย
10.1.12 เป็ น ระบบงำนที่ ร องรั บ อิ น ทรำเน็ ต และเป็ น ระบบงำนที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ระหว่ ำ ง
ระบบงำนย่อยทุกระบบ กำรบันทึกข้อมูลหรือกำรแก้ไขข้อมูลในระบบงำนเพียงรำยกำรเดียวจะต้องสำมำรถ
เชื่อมโยงไปสู่ระบบที่มีควำมเกี่ยวข้องกันทันทีโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่เกิดควำมซ้ำซ้อนและควำมล่ำช้ำของข้อมูล
10.1.13 ระบบที่ได้รับกำรพัฒนำต้องมีตัวช่วย (Help) ในระบบ
10.1.14 ระบบต้องสำมำรถทำกำรนำเข้ำหรือส่งออก (Import/Export) ข้อมูลในรูปแบบ
อื่น ๆ ได้ เช่น Excel, Word, PDF, Text, XML ตำมที่ผู้ใช้งำนต้องกำร
10.1.15 ผู้ รั บจ้ ำงต้องปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริห ำรจัดกำรองค์กรเมื่อ
สำนักงำนประกันสังคมร้องขอเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนประกันสังคมและนโยบำยภำครัฐโดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสัญญำ
10.1.16 ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งลงนำมในหนั ง สื อ แสดงเจตนำไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ของส ำนั ก งำน
ประกันสังคมตำมเอกสำร ภำคผนวก ง
10.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
10.2.1 เป็นกำรพัฒนำระบบให้รองรับกำรทำงำนพร้อมกัน เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด
ถูกต้องตรงกัน สำมำรถใช้งำนระบบแบบ Online ได้
10.2.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้สำมำรถ
ใช้งำนและบริ กำรบุ คลำกรสำนักงำนประกันสั งคมได้ตำมเป้ำหมำยได้ทั้งหมด ตำม ภำคผนวก ก-2 และ
ภำคผนวก ก-3 ดังนี้
10.2.2.1 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ
10.2.2.2 ระบบกำรเงิน
10.2.2.3 ระบบบัญชี
10.2.2.4 ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร
10.2.2.5 ระบบติดตำมและประเมินผล
10.2.2.6 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
10.2.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร สำนักงำนประกันสังคม เป็น
ระบบงำนที่ทำงำนในลักษณะทำงำนบูรณำกำรระบบงำนต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน (Integrated systems) กำร
ทำงำนของระบบงำนหนึ่งจะถูกเชื่อมไปกับรำยงำนที่ เกี่ยวข้องกันโดยอัติโนมัติ จะไม่มีกำรป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน
กันทำให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง ระบบงำนแต่ละงำนทำงำนสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบตำมแผนภำพ ดังนี้
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10.2.4 กำรเชื่อมโยงของระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำรกับระบบงำนอื่นๆ
ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำรจะเชื่อมโยงกับระบบงำนจัดซื้อโดยรับข้อมูลจำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
เพื่อปรับปรุงกำรใช้งบประมำณ
(1) เชื่อมโยงข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้กับระบบติดตำมและประเมินผล
10.2.5 กำรเชื่อมโยงของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับระบบงำนอื่นๆ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
จะเชื่อมโยงกับระบบบริกำรงำนพัสดุและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และระบบบัญชีเจ้ำหนี้
(1) เชื่อมโยงข้อมูลกำรรับพัสดุกับระบบบริกำรงำนพัสดุ
(2) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
(3) เชื่อมโยงข้อมูลเจ้ำหนี้กับระบบบัญชีเจ้ำหนี้
(4) เชื่อมโยงข้อมูลกำรผูกพันสัญญำและกำรตรวจรับงวดงำนให้กับระบบติดตำมและ
ประเมินผล
10.2.6 กำรเชื่อมโยงระบบบริหำรงำนพัสดุกับระบบงำนอื่นๆ ระบบบริหำรงำนพัสดุจะ
เชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อจัดจ้ำง และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
(1) เชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำง
(2) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
10.2.7 กำรเชื่อมโยงระบบบัญชีลูกหนี้กับระบบงำนอื่นๆ ระบบบัญชีลูกหนี้จะเชื่อมโยง
กับระบบงำนจัดกำรเงินสด และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
(1) เชื่อมโยงกำรรับเงินสดกับระบบจัดกำรเงินสด
(2) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
10.2.8 กำรเชื่อมโยงระบบบัญชีเจ้ำหนี้กับระบบงำนอื่นๆ ระบบบัญชีเจ้ำหนี้เชื่อมโยงกับ
ระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบสินทรัพย์ถำวร ระบบจัดกำรเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
(1) เชื่อมโยงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(2) เชื่อมโยงกำรบันทึกสินทรัพย์ถำวรกับระบบสินทรัพย์ถำวร
(3) เชื่อมโยงกำรจ่ำยเงินกับระบบจัดกำรเงินสด
(4) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
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10.2.9 กำรเชื่อมโยงระบบสินทรัพย์ถำวรกับระบบงำนอื่นๆ ระบบสินทรัพย์ถำวรจะ
เชื่อมโยงกับ ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
(1) เชื่อมโยงกำรบันทึกสินทรัพย์ถำวรกับระบบบัญชีเจ้ำหนี้
(2) เชื่อมโยงกำรจ่ำยเงินกับระบบกำรจัดกำรเงินสด
(3) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
10.2.10 กำรเชื่อมโยงระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปกับระบบงำนอื่นๆ ระบบบัญชีแยก
ประเภททั่วไปจะเชื่อมโยงกับระบบงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบบริหำรงำนพัสดุ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชี
เจ้ำหนี้ ระบบจัดกำรเงินสด ระบบสินทรัพย์ถำวร ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(1) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบงำนอื่นๆ
10.2.11 กำรเชื่อมโยงระบบจัดกำรเงินสดกับระบบงำนอื่นๆ ระบบกำรจัดกำรเงินสดจะ
เชื่อมโยงกับบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
(1) เชื่อมโยงกำรรับเงินกับระบบบัญชีลูกหนี้
(2) เชื่อมโยงกำรจ่ำยเงินกับระบบบัญชีเจ้ำหนี้
(3) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
10.2.12 กำรเชื่อมโยงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลกับระบบงำนอื่นๆ ระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลจะเชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
(1) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
10.2.13 กำรเชื่อมโยงของระบบติดตำมและประเมินผล ระบบติดตำมและประเมินผล
จะเชื่อมโยงกับระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร และ ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(1) เชื่อมโยงข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้กับระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร
(2) เชื่อมโยงข้อมูลกำรผูกพันสัญญำและกำรตรวจรับงวดงำนกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
10.3 วิเคราะห์และพัฒนา Interface
ผู้รับจ้ำงต้องวิเครำะห์และพัฒนำ Interface ในรูปแบบ Web Service และ File interface ของ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่อกำหนดเป็นมำตรฐำนสำหรับใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กับระบบอื่นๆ ของสำนักงำนประกันสังคมและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่ วยงำนภำยนอก เช่น กรมบัญชีกลำง สำนักงบประมำณ เป็นต้น ทั้งนี้กำรเชื่อมโยงข้อมูล กับ
หน่วยงำนภำยนอกให้เป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำน
10.4 เอกสารและคู่มือระบบงานที่พัฒนาและติดตั้ง
ผู้รับจ้ำงต้องส่งเอกสำร/คู่มือ/รำยงำน และ USB Drive (ไฟล์ .PDF และ .Doc) อย่ำงละ 25 ชุด ดังนี้
10.4.1 เอกสำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนที่ได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ดังนี้
10.4.1.1 รำยงำนผลกำรศึกษำวิเครำะห์และรวบรวมควำมต้องกำร (Requirement)
(1) ผลกำรศึกษำทบทวนระบบงำน/กระบวนกำรทำงำนในปัจจุบัน (As is Processes)
(2) ผลกำรวิเครำะห์ ควำมต้องกำรพร้อมระบุข้อแตกต่ำงที่ซอฟต์แวร์มำตรฐำนที่
นำเสนอไม่สำมำรถ รองรับควำมต้องกำรได้ (Gap Analysis Report) และ นำเสนอแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ที่เหมำะสม เช่น เปลี่ ยนกระบวนกำรทำงำนโครงสร้ำงองค์กรหรื อปรับปรุงระบบที่นำเสนอให้ สอดคล้อง
(Customization) กับกระบวนกำรทำงำนให้เหมำะสมกับสำนักงำนประกันสังคม
(3) ผลกำรรวบรวมควำมต้องกำรใหม่ในอนำคต
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10.4.1.2 เอกสำรผลกำรออกแบบระบบ (System Design)
(1) รำยงำนกำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนทำงธุรกิจใหม่ (To Be Business
Process Flow) ซึ่งประกอบด้วยแผนผังขั้นตอนปฏิบัติงำนในแต่ละกระบวนกำรพร้อมคำอธิบำยที่ละเอียด
ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน
(2) รำยงำนกำรออกแบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (Interface
Design Report)
(3) รำยงำนแผนกำรดำเนินงำนและวิธีกำรถ่ำยโอนและนำข้อมูลเข้ำระบบเบื้องต้น
(Data Conversion Plan and Approach) พร้อมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี
10.4.1.3 โปรแกรมและเอกสำร Prototype
(1) กำรนำเสนอระบบงำนตัวอย่ำง (Prototype System) เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร
พัฒนำระบบสอดคล้องกับกระบวนงำนทำงธุรกิจใหม่ที่ออกแบบไว้ (To be Business Process) โดยคัดเลือก
เฉพำะกระบวนกำรทำงธุรกิจหลักๆ ดังนี้
(2) กระบวนกำรตั้งแต่จัดหำจนถึงกำรจ่ำยชำระเงิน (Procurement to Payment)
(3) กระบวนกำรตั้งลูกหนี้จนถึงกำรรับชำระเงิน (Invoice to Receipt)
(4) เอกสำร Program Specification ของโปรแกรม/รำยงำนที่พัฒนำเพิ่มเติม
(Customized Program/Report)
10.4.2 เอกสำร Source Listing พร้อม Library ของทุกโปรแกรมที่ผู้รับจ้ำงได้พัฒนำในโครงกำรตำมควำม
ต้องกำรของผู้จ้ำงและเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนประกันสังคม ในรูปแบบ Source Code เอกสำรผังบัญชีใหม่
10.4.3 คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนทุกระบบงำนโดยละเอียด
10.4.4 คู่มือกำรกำหนดค่ำ Configuration ที่ติดตั้งใช้งำนในระบบพร้อม System Diagram
10.4.5 คูม่ ือกำรติดตั้งระบบที่พัฒนำ
10.4.6 คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแลระบบ
10.4.7 เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (ถ้ำมี)
10.5 การทดสอบการยอมรับระบบ (System Testing)
ผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดทำเอกสำรสำหรับกำรทดสอบระบบ (Test Document) เกณฑ์กำรประเมินผลโดย
จะต้องทำกำรทดสอบและประเมินผล อย่ำงน้อยตำมหัวข้อ ดังนี้
10.5.1 Unit Test
ดำเนิน กำรทดสอบระบบย่อยแต่ละระบบ (Unit Test) เพื่อให้ คณะทำงำนของส ำนักงำน
ประกันสังคม (Key User) แต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้เข้ำใจกระบวนกำรทำงำนที่ออกแบบไว้แต่ละระบบ
10.5.2 System Integration Test (SIT)
ดำเนิ นกำรทดสอบกำรเชื่อมโยงของระบบที่นำเสนอเพื่อให้ คณะทำงำน (Key User) ของ
สำนักงำนประกันสังคมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมเชื่อมโยงของแต่ละระบบได้เข้ำใจกระบวนกำรเชื่อมโยงที่
ออกแบบไว้ทุกระบบ
10.5.3 Interface Test
ดำเนินกำรทดสอบกำรเชื่อมโยงระบบกับระบบงำนเดิมของสำนักงำนประกัน สังคม เพื่อให้
คณะทำงำนได้เข้ำใจกระบวนกำรทำงำนใหม่
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10.5.4 User Acceptant Test (UAT)
ดำเนินกำรทดสอบกำรยอมรับระบบเพื่อเป็นกำรทดสอบระบบงำนตำมกระบวนกำรทำงำน
ตำมกระบวนกำรทำงำนที่ออกแบบไว้ (To be Proccsses) และได้ปรับแต่งระบบ (Customization) พร้อม
ทั้งรำยงำนต่ำงๆทั้งระบบเป็นกำรทดสอบครั้งสุดท้ำยเพื่อให้คณะทำงำน (Key User) มีควำมมั่นใจในควำม
ต้องกำร กระบวนกำรทำงำนและระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อใช้งำนระบบจริงต่อไป
11. การถ่ายโอนและนําเข้าข้อมูล
กำรถ่ำยโอนข้อมูลจำกระบบที่เกี่ยวข้องเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรออกแบบ Template หรือออกแบบวิธีกำรนำเข้ำข้อมูล กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลและ
ดำเนินกำรนำเข้ำข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้ำสู่ระบบร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
ประกันสังคม พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบข้อมูลตำมที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด โดยกำหนด
หน้ำที่ของทั้งสองฝ่ำย ดังนี้
11.1 สำนักงำนประกันสังคม
11.1.1 เป็นผู้คัดเลือกและจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในกระบวนกำรนี้ให้กับผู้รับจ้ำง
11.1.2 เป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้ส่งมอบให้กับผู้รับจ้ำง
11.1.3 เป็นผู้ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูลที่ถ่ำยโอน/นำเข้ำระบบแล้ว
11.2 ผู้รับจ้ำง
11.2.1 ออกแบบ Template หรือออกแบบวิธีกำรนำเข้ำข้อมูลกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล
และดำเนินกำรนำเข้ำข้อมูล
11.2.2 ต้องส่งรำยงำนสรุปปริมำณข้อมูลที่ถ่ำยโอน/นำเข้ำข้อมูลสำเร็จ
11.2.3 ส่งรำยกำรข้อมูลที่ไม่สำมำรถถ่ำยโอน/นำเข้ำได้ เนื่องจำกควำมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
หรือไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับมอบ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้สำนักงำนประกันสังคม สำมำรถตัดสินใจ
ปรับปรุง แก้ไข หรือ ตัดทอน ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อให้สำมำรถถ่ำยโอน/นำข้อมูลเข้ำสู่ระบบได้อย่ำงเหมำะสม
โดย นำส่งในรูปแบบ Digital File
12. ด้านการฝึกอบรม
12.1 การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ
กำรฝึ ก อบรมกำรใช้ ง ำน กำรดู แ ลบ ำรุ ง รั ก ษำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ร
ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ สำนักงำนประกันสังคม โดยผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้จัดเตรียม
สถำนที่และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับวิทยำกร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม สื่อกำรสอน เอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
อำหำรกลำงวัน (ไม่รวมค่ำเดินทำงและค่ำที่พัก) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนั้น เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคมมีควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถนำ
ระบบงำนไปปฏิบัติงำนได้จริง รวมถึงผู้รับจ้ำงต้องถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรดูแลรักษำกำรบริหำรจัดกำรและกำรแก้ปัญหำระบบงำนใหม่ได้ พร้อมทั้งจัดทำเอกสำรคู่มือ ภำษำไทย,
เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม พร้อมไฟล์ PDF และสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบวิดิทัศน์ หรือมีช่องทำงกำรดำวน์
โหลดผ่ำนทำงออนไลน์ (จำนวนไม่น้อยกว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มหลักสูตร)
12.1.1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จะแบ่งระดับออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
12.1.1.1 กลุ่มผู้บริหำร
จำนวน 162 คน
12.1.1.2 กลุ่มคณะทำงำน (Key User) และกลุ่มผู้ใช้งำน (User) จำนวน 2,000 คน
12.1.1.3 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administration)
จำนวน 25 คน
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12.1.2 หลักสูตรกำรอบรมผู้รับจ้ำงต้องกำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้ครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้
12.1.2.1 ภำพรวมระบบงำน (Overview) เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจภำพรวม
กำรทำงำนของระบบงำนทั้งหมด
12.1.2.2 กำรดูแลระบบเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถเปิด/
ปิดระบบงำน กำรสำรองข้อมูลและกำรกู้คืน (Backup/Recovery) กำรบริหำรจัดกำรระบบและกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนระบบงำนและด้ำนระบบฐำนข้อมูล
12.1.2.3 กำรใช้งำนของแต่ละระบบเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนเข้ำใจระบบงำนและสำมำรถ
ปฎิบัติงำนได้ถูกต้อง
12.1.3 วิธีกำรฝึกอบรมประกอบด้วยภำคทฤษฎีและภำคปฎิบัติ
12.1.4 กำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Learning Material เช่น วิดีโอสื่อกำร
สอนแบบเต็มรูปแบบ เป็นต้น
12.2 คู่มือการใช้งาน
12.2.1 คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับผู้บริหำรในกำรใช้ระบบงำน
12.2.2 คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับผู้ใช้ระบบงำนแต่ละระบบที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
12.2.3 คู่มือปฏิบัติงำนสำหรับผู้ใช้งำนระบบงำน (ฉบับเต็ม) พร้อมไฟล์ PDF
12.2.4 เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (ถ้ำมี)
13. ด้านบุคลากร
ผู้รับจ้ำงต้องมีผู้เชี่ยวชำญและทีมงำนที่ปรึกษำที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นที่ปรึกษำหรือกำรศึกษำ
ออกแบบและพัฒนำระบบงำนในโครงกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 57 คน ดังนี้
ที่

บุคลำกร

1. ผู้จัดกำรโครงกำร
(Project
Manager)

2. ผู้ช่วยผู้จัดกำร
โครงกำร
(Assistant
Project Manager)

จำนวน
ระดับ
อย่ำง
กำรศึกษำ
คุณวุฒิ
น้อย
(ขั้นต่ำ)
(คน)
1
ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำที่
เกี่ยวข้อง
1

ป.โท

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำที่
เกี่ยวข้อง

ประสบกำรณ์
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
บ ริ ห ำ ร โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 15 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
บริ ห ำรโครงกำรที่ ใ ห้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 15 ปี
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ที่

บุคลำกร

3. หัวหน้ำทีม
นักพัฒนำระบบ
ERP

จำนวน
ระดับ
อย่ำง
กำรศึกษำ
คุณวุฒิ
น้อย
(ขั้นต่ำ)
(คน)
5
ป.ตรี วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง

4. หัวหน้ำทีม
นักพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล

1

ป.ตรี

วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ทรัพยำกร
มนุษย์/สำขำที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
ระบบบัญชี

2

ป.ตรี

บัญชี/บัญชีบริหำร/
กำรเงิน/สำขำที่เกี่ยวข้อง

6. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงและ
บริหำรงำนพัสดุ

2

ป.ตรี

วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง

7. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบ
กำรเงิน

3

ป.ตรี

วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง

ประสบกำรณ์
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
พัฒนำระบบกำรเงินและกำร
บัญชีให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
หรือรัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
พั ฒ น ำ ร ะ บ บ บ ริ ห ำ ร
ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล ใ ห้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
พัฒนำระบบกำรเงินและกำร
บัญชีให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
หรือรัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ออกแบบและพั ฒ นำระบบ
กำรเงิ นและกำรบัญชี ให้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ออกแบบและพั ฒ นำระบบ
กำรเงิ นและกำรบัญชี ให้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
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ที่

บุคลำกร

8. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบบัญชี

จำนวน
ระดับ
อย่ำง
กำรศึกษำ
คุณวุฒิ
น้อย
(ขั้นต่ำ)
(คน)
5
ป.ตรี วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง

9. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบ
งบประมำณและ
แผนปฏิบัติรำชกำร

2

ป.ตรี

วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง

10. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบ
ติดตำมและ
ประเมินผล

2

ป.ตรี

วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง

11. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

2

ป.ตรี

วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ทรัพยำกร
มนุษย์/สำขำที่เกี่ยวข้อง

12. โปรแกรมเมอร์
(Programmer)
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ป.ตรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำที่
เกี่ยวข้อง

ประสบกำรณ์
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ออกแบบและพั ฒ นำระบบ
กำรเงิ นและกำรบัญชี ให้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ออกแบบและพั ฒ นำระบบ
กำรเงิ นและกำรบัญชี ให้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ออกแบบและพั ฒ นำระบบ
กำรเงิ นและกำรบัญชี ให้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ออกแบบและพั ฒ นำระบบ
บริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล
ให้ กับหน่วยงำนภำครัฐหรือ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี
มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 8
ปี
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จำนวน
ระดับ
อย่ำง
ที่
บุคลำกร
กำรศึกษำ
คุณวุฒิ
น้อย
(ขั้นต่ำ)
(คน)
13. หัวหน้ำทีมด้ำน
1
ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
เทคนิค
วิทยำศำสตร์
(Technical Lead)
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำที่
เกี่ยวข้อง
14. วิศวกรระบบอำวุโส

2

ป.ตรี

15. ผู้ดูแลระบบ
ฐำนข้อมูล
(Database
Administrator)
16. นักทดสอบระบบ

1

ป.ตรี

7

ป.ตรี

17. เจ้ำหน้ำที่
ประสำนงำน
(Project
Administrator)

1

ป.ตรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/สำขำที่
เกี่ยวข้อง
วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำที่
เกี่ยวข้อง
วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำที่
เกี่ยวข้อง
ปริญญำตรีทุกสำขำ

ประสบกำรณ์
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
พัฒนำระบบกำรเงินและกำร
บัญชีให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
หรือรัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 2
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 5 ปี
ต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ใ นกำร
ออกแบบระบบเครื อ ข่ ำ ย
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ เกี่ ย วข้ อ ง
อย่ำงน้อย 5 ปี
มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 5
ปี
มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2
ปี
มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2
ปี

14. วงเงินในการจัดหา
งบประมำณในกำรจ้ ำ งพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ร เป็ น เงิ น
จำนวน 200,000,000 บำท (สองร้อยล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
15. ระยะเวลาดําเนินงาน
กำหนด 720 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
16. การส่งมอบงาน
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนให้แก่สำนักงำนประกันสังคมแบ่งเป็นงวดงำน ดังนี้
งวดที่ 1 ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้
1. ส่งมอบแผนกำรดำเนินงำน (Master Plan) โครงกำรฯ ตำมเอกสำรข้อ 9.1
2. กระบวนกำรและวิธีกำรดำเนินงำน (Implementation Methodology) ตำมเอกสำรข้อ 9.1
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งวดที่ 2 ภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้
1. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจำงวดที่ 2 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7
2. ส่งมอบรำยงำนผลกำรศึกษำวิเครำะห์และรวบรวมควำมต้องกำร (Requirement) ในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร พร้อมยืนยันควำมต้องกำรจำกผู้รับผิดชอบระบบงำน
ตำมเอกสำรข้อ 9.2.1
งวดที่ 3 ภำยใน 270 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้
1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจำงวดที่ 3 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7
2. ส่งมอบเอกสำรผลกำรออกแบบระบบ (System Design) ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมเอกสำรข้อ 9.2.2 และ ข้อ 9.3.1
3. ส่งมอบซอฟต์แวร์และติดตั้งระบบที่จะใช้ในโครงกำรนี้ ตำมภำคผนวก ก-1
4. ส่งมอบร่ำงรำยงำน (Draft Final Report) เอกสำรผังบัญชีใหม่
5. เอกสำรส ำหรั บผู้ บริ หำรในเรื่ องกำรออกแบบระบบ พร้ อมน ำเสนอในรู ปแบบของกำร
Presentation
งวดที่ 4 ภำยใน 330 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้
1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจำงวดที่ 4 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7
2. ส่งมอบโปรแกรมและเอกสำร Prototype ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร สำนักงำนประกันสังคม ตำมเอกสำรข้อ 9.3.2
3. เอกสำรส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำรในเรื่ อ งกำรท ำระบบต้น แบบ (Prototype) พร้อ มน ำเสนอใน
รูปแบบของกำร Presentation
งวดที่ 5 ภำยใน 480 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้
1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจำงวดที่ 5 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7
2. ส่งมอบระบบซอฟต์แวร์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ตำมเอกสำร ภำคผนวก ก-2 และ ภำคผนวก ก-3
ตำมเอกสำรข้อ 9.3.5.1 และเอกสำรข้อ 9.3.5.3
3. ส่งมอบเอกสำรกำรทดสอบกำรยอมรับระบบ (System Testing) ตำมเอกสำรข้อ 9.3.4
ประกอบด้วย
3.1 แผนกำรทดสอบ Unit Test
3.2 แผนกำรทดสอบ System Integration Test (SIT)
3.3 เอกสำรแสดงกรณีทดสอบ (Test Case) เป็นลำดับเหตุกำรณ์ (Scenario) สำหรับ
System Integration Test (SIT)
3.4 รำยงำนผลกำรทดสอบ Unit Test
3.5 รำยงำนผลกำรทดสอบ System Integration Test (SIT)
4. แผนกำรดำเนิ น งำนกำรถ่ำยโอนและนำเข้ำข้อมูล เข้ำสู่ ระบบใหม่ (Data Conversion)
พร้อมเอกสำร Template ตำมเอกสำรข้อ 9.3.5.2
5. Authorization Matrix พร้อมคู่มือกำรใช้งำน ตำมเอกสำรข้อ 9.3.3
6. เอกสำรสำหรับผู้บริหำร พร้อมนำเสนอในรูปแบบของกำร Presentation
งวดที่ 6 ภำยใน 600 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำนดังนี้
1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจำงวดที่ 6 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7
2. ส่งมอบเอกสำรกำรทดสอบกำรยอมรับระบบ (System Testing) ตำมเอกสำรข้อ 9.3.4
ประกอบด้วย
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2.1 แผนกำรทดสอบ Interface Test
2.2 แผนกำรทดสอบ User Acceptant Test
2.3 เอกสำรแสดงกรณีทดสอบ (Test Case) เป็นลำดับเหตุกำรณ์ (Scenario) สำหรับ
User Acceptant Test
2.4 เอกสำรกำรเชื่อมโยงระบบ (Interface Document)
2.5 รำยงำนผลกำรทดสอบ Interface Test
2.6 รำยงำนผลกำรทดสอบ User Acceptant Test
3. รำยงำนสรุปผลกำรทำกำรถ่ำยโอนและนำเข้ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบใหม่ (Data Conversion)
ตำมเอกสำรข้อ 9.3.5.2
4. จัดฝึกอบรมผู้ใช้งำนระบบงำนระดับ Key User และระดับ End User ตำมเอกสำรข้อ 9.4
และส่งรำยงำนสรุปผลกำรจัดฝึกอบรม
5. ออกแบบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับสำนักงำนประกันสังคม ตำมข้อ 9.8
6. เอกสำรสำหรับผู้บริหำร พร้อมนำเสนอในรูปแบบของกำร Presentation
งวดที่ 7 ภำยใน 720 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้
1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจำงวดที่ 7 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7
2. แผนกำรน ำระบบขึ้ น ใช้ ง ำนจริ ง (Cut off Plan) และรำยงำนกำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม
ก่อนขึ้นระบบ (Go-Live Check List) ตำมเอกสำรข้อ 9.5.2
3. แผนงำนรองรับกรณีไม่สำมำรถนำระบบขึ้นใช้งำนจริง ตำมเอกสำรข้อ 9.5.1
4. นำระบบออกใช้งำนจริง (Go-Live) ตำมเอกสำรข้อ 9.5.2
5. ส่งมอบรำยงำน (Final Report) พร้อมเอกสำรผังบัญชีใหม่
17. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนประกันสังคมจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยงวด ตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินให้ผู้รับจ้ำง ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ตรวจรับงำนตำมข้อ 16. กำรส่งมอบงำนงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ ตรวจ
รับงำนตำมข้อ 16. กำรส่งมอบงำนงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ตรวจรับงำนตำมข้อ 16. กำรส่งมอบงำนงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 17.5 (สิบเจ็ดจุดห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงได้ ตรวจรับงำนตำมข้อ 16. กำรส่งมอบงำนงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ตรวจรับงำนตำมข้อ 16. กำรส่งมอบงำนงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ตรวจรับงำนตำมข้อ 16. กำรส่งมอบงำนงวดที่ 6 เรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 7 เป็ น เงิน ร้ อยละ 5 (ห้ ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมสั ญญำ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ตรวจรับงำนตำมข้อ 16. กำรส่งมอบงำนงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว
กำรกำหนดขอบเขตและเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงวดก็เพื่อให้ผู้รับจ้ำง ทำให้แล้วเสร็จตำมสัญญำ
ถ้ำผู้รับจ้ำงทำงำนไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำตำมกำหนดงำนแต่ละงวด สำนักงำนประกันสังคมมีสิทธิสั่งหยุดงำน
หรือบอกเลิกสัญญำได้
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18. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง และการบํารุงรักษา
18.1 การประกันการสนับสนุนการปิดงบการเงิน
ช่วงปลำยปีบัญชี ผู้รับ จ้ำงต้องจัดส่งบุคลำกรเข้ำมำให้ กำรสนับสนุน ส ำนักงำนประกันสังคมในกำร
ปิดบัญชีสิ้นปีและออกงบกำรเงินพร้อมทั้งรับประกันควำมสำเร็จ
ในกรณีที่บุคลำกรของผู้รับจ้ำงไม่มำปฏิบัติหน้ำที่และไม่สำมำรถจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ตำม
แผนกำรจัดบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำน ตำมข้อกำหนด ผู้รับจ้ำงจะต้องชำระค่ำปรับให้ สำนักงำนประกันสังคม
ในอัตรำคนละ ร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของรำคำงำนจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ สำนักงำนประกันสังคม
ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวในทันทีที่ได้รับแจ้ง
18.2 การประกันและการบํารุงรักษาระบบ
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันผลงำนที่ส่งมอบหลังจำกที่สำนักงำนประกันสังคม รับมอบงำนงวดสุดท้ำย
แล้วเสร็จเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หำกครบระยะเวลำ 1 ปี แล้วแต่ยังไม่สิ้นปีปฏิทิน ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกัน
ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม ในปีปฏิทินนั้น ๆ
หำกมีควำมผิ ดพลำดควำมบกพร่องในกำรทำงำนของระบบ ปัญหำจำกกำรติดตั้ง หรือเกิดจำก
ข้อขัดข้องอื่นๆ ที่ส่งผลให้ระบบไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ ผู้ รับจ้ำงจะต้องรีบทำกำรแก้ไขให้ ใช้งำนได้
ภำยในกำหนด 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลำที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนประกันสังคมผ่ำนทำงโทรสำร (FAX) หรือ
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือแจ้งให้ทรำบทำงวำจำหรือทำงโทรศัพท์ไม่ว่ำวิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นเวลำ
เริ่มต้นเพื่อใช้ในกำรคำนวณระยะเวลำในกำรเข้ำมำดำเนินกำรแก้ไขหำกผู้รับจ้ำงไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อ ง
เรียบร้อยภำยในระยะเวลำดังกล่ำวสำนักงำนประกันสังคมมีสิทธิ์ที่จะกระทำกำรนั้นเองหรือจ้ำงผู้อื่นให้มำทำ
กำรนั้น โดยผู้รับจ้ำง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทั้งสิ้น
หำกสำนักงำนประกันสังคมมีควำมประสงค์ที่จะให้ผู้รับจ้ำงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้ำจอกำรทำงำน
หรือรำยงำน สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรดำเนินงำนของสำนักงำนประกันสังคมโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบงำนหลัก ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรแก้ไขให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ
กำรบ ำรุ ง รั ก ษำแบบ Software Maintenance ครอบคลุ ม ถึ ง License of Software Release
Upgrades หรื อ License of Software Version, Patches/Fixes, Software Media, Document ตลอด
ระยะเวลำของสัญญำนี้ สำนักงำนประกันสังคมสำมำรถขอ Upgrade System Software และ Application
Software ของระบบต่ำงๆ ที่สำมำรถทำงำนบน Hardware เดิมได้ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมตำมสิทธิ
ประโยชน์ที่สำนักงำนประกันสังคมพึงมีได้ และไม่ขัดต่อมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
18.3 บุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําในการใช้งานระบบ
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ ตลอดระยะเวลำ 365 วัน นับถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงตรวจรับงำนงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้วโดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมช่องทำงสื่อสำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
และให้คำแนะนำในกำรใช้งำนระบบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ทำงโทรศัพท์ (Call Center), ทำงไลน์ (Line),
ทำงจดหมำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Mail) เป็ น ต้ น หรื อ จั ด ส่ ง บุ ค ลำกรเข้ ำ มำให้ ก ำรสนั บ สนุ น ที่ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคม ในกรณีที่สำนักงำนประกันสังคมมีกำรร้องขอ เพื่อให้คำแนะนำในกำรใช้งำนระบบตลอดจน
สนับสนุนกำรทำงำนและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้
18.3.1 ผู้สนับสนุน 1
ผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นวิ เ ครำะห์ แ ละออกแบบระบบสำรสนเทศ (Senior Systems Analyst)
จำนวนอย่ำงน้อย 1 คน มีหน้ำที่รับผิดชอบวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนให้สำมำรถใช้ งำนได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
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(1) มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป
(2) สำขำบริ ห ำรเทคโนโลยี สำรสนเทศหรื อระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรจั ดกำร (MIS) หรื อ
วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT)
(3) มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือ รัฐวิสำหกิจ
ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร
(4) มีประสบกำรณ์ทำงำนอย่ำงน้อย 10 ปี
18.3.2 ผู้สนับสนุน 2
นักวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ (Systems Analyst) จำนวนอย่ำงน้อย 4 คน มี
หน้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบวิ เ ครำะห์ แ ละออกแบบระบบงำนให้ ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและมี
ประสิทธิภำพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป
(2) สำขำบริ ห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศหรื อ ระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรจั ดกำร (MIS) หรื อ
วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสำขำบัญชีหรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
(3) มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือ รัฐวิสำหกิจ
ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร
19. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนจ้ำงล่ำช้ำกว่ำกำหนดแล้วเสร็จตำมสัญญำ แต่ ผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้ บอกเลิก
สัญญำผู้รับจ้ำงจะต้องชำระค่ำปรับและค่ำเสียหำยดังต่อไปนี้
19.1 ค่ำปรับรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำนับถัดจำกวันที่ครบ
กำหนดเวลำแล้วเสร็จของงำนตำมสัญญำหรือวันที่ผู้ว่ ำจ้ำงได้ขยำยเวลำทำงำนให้จนถึงวันที่ ทำงำนแล้วเสร็จ
จริงและส่งผลงำนที่แล้วเสร็จตำมขอบเขตที่ระบุไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ถ้ำไม่ ถึงวันหรือเศษของวันให้
คิดเป็นหนึ่งวัน
19.2 ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งมี สิ ท ธิ์ ใ นกำรจ้ ำงผู้ รั บจ้ ำงรำยอื่ น มำดำเนิ นกำรแทน ทั้ ง นี้ ผู้ รั บจ้ ำงต้อ งรั บผิ ดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด
19.3 นอกจำกชำระค่ำปรับดังกล่ำวแล้ว ผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเรียกค่ำเสียหำยอันเกิดขึ้น
จำกกำรทีผ่ ู้รับจ้ำงทำงำนล่ำช้ำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำจำนวนค่ำปรับและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ได้อีกด้วย
19.4 ในระหว่ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำนั้น หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงจะไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมสัญญำต่อไปได้ ผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำก็ได้ และถ้ำผู้ว่ ำจ้ำง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้ำง
เมื่อครบกำหนดแล้ วเสร็ จของงำนที่ช ำระค่ ำปรับแล้ว ผู้ ว่ ำจ้ำงมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้ำงจนถึงวันที่บอกเลิ ก
สัญญำได้อีกด้วย
19.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถทำงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่กำหนดในแต่ละงวดตำมสัญญำ หำก
ผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ ำงำนที่ผู้รับ จ้ำงได้จั ดทำไปแล้วบำงส่ วนมีประโยชน์ แก่ ผู้ว่ำจ้ำง ผู้ว่ ำจ้ำงจะเรียกให้ ผู้รับจ้ำง
ส่งมอบงำนที่จัดทำไปแล้วบำงส่ วนให้แก่ ผู้ว่ำจ้ำงได้ โดยผู้ว่ำจ้ำงอำจพิจำรณำหักเงินค่ำจ้ำงในงวดนั้น ๆ และ
จ่ำยเงินค่ำจ้ำงในงวดงำนนั้น ให้ผู้รับจ้ำงเพียงบำงส่วนได้ ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของผู้ว่ำจ้ำงที่พิจำรณำตำมส่ วนที่
เป็นธรรม และเหมำะสม ในกำรนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่ำจ้ำงที่จะบอกเลิกสัญญำ
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20. การกําหนดตัวถ่วงของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
20.1 เกณฑ์กำรกำหนดเวลำกำรขัดข้องต่อเดือนตำมมำตรฐำนสำนักงำนประกันสังคมกำหนด ดังนี้
20.1.1 สำนักงำนประกันสังคมกำหนดค่ำเวลำใช้งำนทั้งหมดของระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรเดือนละ 720 ชั่วโมง (กำหนดให้ 1 เดือนเท่ำกับ 30 วัน)
20.1.2 สำนักงำนประกันสังคมกำหนดค่ำ Service Level Agreement: SLA เวลำใช้งำนได้
ทั้งหมดของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เท่ำกับ 97.5%
20.1.3 สำนักงำนประกันสังคมกำหนดให้มีเวลำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ขัดข้องรวมตำมเกณฑ์กำรคำนวณ นับไม่เกินเดือนละ 18 ชั่วโมง หรือร้อยละ 2.50 ของเวลำใช้งำนทั้งหมด
ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของเดือนนั้นแล้วแต่ตัวเลขใดจะมำกกว่ำกันให้ใช้ตัวนั้น
20.2 ค่ำตัวถ่วงระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร มีรำยละเอียดดังนี้
ค่าตัวถ่วงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ลําดับ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

รายการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ
ระบบกำรเงิน
ระบบบัญชี
ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร
ระบบติดตำมและประเมินผล
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ค่าตัวถ่วง
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

21. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
21.1 ถ้ำผู้รับจ้ำงมิได้ส่งมอบหรือลงมือทำงำนภำยในระยะเวลำ หรือไม่สำมำรถส่งมอบ หรือทำงำนให้
แล้วเสร็จตำมกำหนดเวลำ หรือมีเหตุให้เชื่อว่ ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่ งมอบหรือ ทำงำนให้แล้วเสร็จภำยใน
กำหนดเวลำหรือจะแล้วเสร็จล่ ำช้ำเกิดกว่ำกำหนดเวลำ หรือผู้รับจ้ำงทำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็ นผู้
ล้มละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ซึ่งได้รับมอบอำนำจจำกผู้ว่ ำจ้ำง
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะบอกเลิก สัญญำทั้ งหมดหรือบำงส่วนได้ และมีสิทธิจ้ำงบุคคลอื่นเข้ำทำงำนของผู้รับจ้ำง
ให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดจำกกำร ที่ต้องว่ ำจ้ำงบุคคล
อื่นมำทำงำนแทนผู้รับจ้ำง
21.2 กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำดังกล่ ำวข้ำงต้น ไม่ เป็ นเหตุให้ผู้ รับจ้ำงพ้นจำกควำม
รับผิดชอบตำมสัญญำนี้
21.3 ในกรณีทผี่ ู้รับจ้ำง ได้ส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง และผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำผู้รับจ้ำง จะต้องนำ
สินค้ำกลับคืนไปภำยใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเองทัง้ สิ้น
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21.4 ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่ยอมนำสินค้ำกลับคืนไปภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงจะกำหนดเวลำให้ผู้รับ
จ้ำงนำสินค้ำกลับคืนไปอีกครั้ งหนึ่ง หำกพ้นกำหนดเวลำ ดังกล่ ำวแล้ว ผู้รับจ้ำงยังไม่นำสินค้ำกลับคืนไปอีก
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธินำสินค้ำดังกล่ำว ขำยทอดตลำด เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด ผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเป็น
ค่ำปรับและหักค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำยที่เกิดแก่ผู้ว่ำจ้ำงซึ่งรวมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่ผู้ว่ำจ้ำง ได้เสียไปในกำร
ดำเนินกำรขำยทอดตลำดสินค้ำดังกล่ ำว ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสถำนที่ ที่รื้อถอนสินค้ำออกไป ให้มีสภำพ
ตำมที่มีอยู่ ก่อนทำสัญญำนี้ เงินที่เหลือจำกกำรหักค่ ำเสียหำยแล้ว ผู้ว่ ำจ้ำงจะคืนให้แก่ ผู้รับจ้ำงในระหว่ำง
สินค้ำอยู่ในควำมครอบครองของผู้ว่ ำจ้ำงนับตั้งแต่วันผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น อันเกิดจำกสินค้ำอันมิใช่ควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง
22. ลิขสิทธิ์
ในกรณีที่บุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ำมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมสัญญำนี้โดยสำนักงำนประกันสังคม
มิได้แก้ไขดัดแปลงไปจำกเดิม ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรทั้งปวงเพื่อให้กำรกล่ำวอ้ำงหรือกำรเรียกร้องดังกล่ำว
ระงับสิ้นไปโดยเร็ว หำกผู้ รับจ้ำงมิอำจกระทำได้ และสำนักงำนประกันสังคม ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยต่อ
บุคคลภำยนอก เนื่องจำกผลแห่งกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงต้องเป็น ผู้ชำระค่ำเสียหำย
และค่ำใช้จ่ ำยรวมทั้งค่ ำฤชำธรรมเนี ย มและค่ ำทนำยควำมแทนส ำนัก งำนประกัน สั งคม ทั้งนี้ ส ำนักงำน
ประกันสังคม ต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรในเมื่อได้มีกำรกล่ำวอ้ำงหรือใช้ สิทธิเรียกร้อง
ดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ
23. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
สำมำรถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจำรณ์ เกี่ยวกับขอบเขตของงำนโครงกำรพัฒ นำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ได้ที่ 88/28 หมู่ 4 กลุ่มงำนพัสดุ กองคลัง สำนักงำนประกันสังคม
ชั้น 8 อำคำรวิทุร แสงสิงแก้ว ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก-1 ระบบซอฟต์แวร์
1. ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Software) จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
1.1 เป็นระบบจัดกำรฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDBMS)
1.2 รองรับเวิร์กโปรโตคอลแบบ TCP/IP เป็นอย่ำงน้อย
1.3 สำมำรถใช้ภำษำ SQL ในกำรติดต่อกับระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
1.4 รองรับมำตรฐำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้
1.4.1 Open Database Connectivity (ODBC)
1.4.2 Java Database Connectivity (JDBC)
1.4.3 Embedded SQL
1.5 สำมำรถทำงำนแบบ Parallel Backup และ Parallel Recovery
1.6 สำมำรถทำ Recovery แบบ Point in time
1.7 มี Data Integrity ที่สำมำรถทำ Referential Integrity และ Cascade Delete ได้
1.8 มีลิขสิทธิ์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้รองรับกำรติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยไม่น้อยกว่ำ 32
Processor Core
1.9 มีลิขสิทธิ์กำรใช้งำนแบบ FULL USE หรือ Open License ซึ่งให้สิทธิ์ในกำรรองรับกำรใช้งำน
ร่วมและเชื่อมต่อกับระบบงำนอื่นๆได้
2. ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบจั ด การโปรแกรมประยุ ก ต์ (Application Server Software) จํ า นวน 1 ชุ ด
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้
2.1 สนับสนุนมำตรฐำนกำรพัฒนำแอปพลิเคชันโดยใช้ภำษำ Java
2.2 รองรับกำรทำงำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows, Linux และ Solaris
2.3 สำมำรถรองรับกำรทำงำนร่วมกับ Ant และ Log4J
2.4 มีเครื่องมือในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันซึ่งอยู่ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับที่นำเสนอ
2.5 เป็นซอฟต์แวร์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับซอฟต์แวร์ระบบฐำนข้อมูลที่นำเสนอ
2.6 มีลิขสิทธิ์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับกำรติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยไม่น้อยกว่ำ 32
Processor Core
2.7 มีลิขสิทธิ์กำรใช้งำนแบบ FULL USE หรือ Open License ซึ่งให้สิทธิ์ในกำรรองรับกำรใช้งำน
ร่วมและเชื่อมต่อกับระบบงำนอื่นๆได้
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3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์สําเร็จรูปสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
3.1 ข้อกำหนดทั่วไป
3.1.1 ซอฟต์แวร์ต้องได้รับลิขสิทธิ์ ถูกต้องจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์และถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อม
เอกสำรแสดงลิขสิทธิ์
3.1.2 ครอบคลุมกำรใช้งำนของผู้ใช้งำน (User) ดังนี้
3.1.2.1 ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปสำหรับระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (ผู้ ใช้งำนระบบจั ดซื้อจั ดจ้ ำงและบริหำรงำนพัสดุ ระบบกำรเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมำณและ
แผนปฏิบัติรำชกำร ระบบติดตำมและประเมินผล) รองรับผู้ใช้งำน ดังนี้
(1) ผู้ใช้งำนส่วนกลำง จำนวน 64 ผู้ใช้งำน
(2) ผู้ใช้งำน 162 หน่วยงำน จำนวน 1,358 ผู้ใช้งำน
(3) ผู้ดูแลระบบทั้งหมด จำนวน 25 ผู้ใช้งำน
3.1.2.2 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล รองรับผู้ใช้งำน ดังนี้
(1) ผู้ใช้งำนส่วนกลำง จำนวน 100 ผู้ใช้งำน
(2) ผู้ใช้งำน 162 หน่วยงำน จำนวน 8,000 ผู้ใช้งำน
(3) ผู้ดูแลระบบทั้งหมด จำนวน 20 ผู้ใช้งำน
3.2 เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป เคยมีกำรใช้งำนจริงกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เป็นส่วนรำชกำร หรือ
รัฐวิสำหกิจหรือบริษัทเอกชน
3.3 เป็นซอฟต์แวร์ที่มีระบบงำนย่อย (Module) หรือกลุ่มฟังก์ชันพื้นฐำนครอบคลุมกำรดำเนินงำน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
3.3.1 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วย
(1) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ
(2) ระบบกำรเงิน
(3) ระบบบัญชี
(4) ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร
(5) ระบบติดตำมและประเมินผล
3.3.2 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย
(1) ระบบโครงสร้ำงตำแหน่งและเงินเดือน
(2) ระบบกำรสรรหำและคัดเลือก
(3) ระบบจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
(4) ระบบเวลำปฏิบัติงำนและกำรลำ
(5) ระบบฝึกอบรม
(6) ระบบประเมินบุคลำกร
(7) ระบบบริหำรค่ำตอบแทน
(8) ระบบเงินเดือน
(9) กำรดำเนินกำรทำงวินัย
(10) กำรจัดสรรอัตรำกำลัง
(11) กำรมอบหมำยงำนและกำรติดตำมงำน
3.4 สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
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ภาคผนวก ก-2
คุณลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
1. ความสามารถทั่วไปของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ควำมสำมำรถโดยรวมของระบบงำน และฐำนข้อมูล (Database & Platform)
1.1.1 รองรับระบบบริหำรฐำนข้อมูล แบบ RDBMS (Relational Database Management)
1.1.2 รองรับระบบปฏิบัติกำรต่ำงๆ เช่น Unix, Linux
1.1.3 รองรับกำรทำงำนแบบ Web Application 100% บน Explorer, Firefox, Safari, Chrome
1.1.4 รองรับกำรทำงำนที่สำมำรถออกแบบ และกำหนดลักษณะทำงธุรกิจเองได้ เช่น สำยกำร
อนุมัต,ิ โครงสร้ำงผังบัญชี และกำรจัดทำรำยงำนทำงบัญชี
1.1.5 รองรับกำรกำหนดขนำดของ Attachments ต่ำง ๆ ในระบบได้
1.1.6 เป็นระบบงำนที่มีหน้ำจอเป็นลักษณะ Graphic User Interface (GUI)
1.1.7 รองรับกำรทำงำนในส่วนของ Workflow
1.1.8 รองรับกำรส่งเอกสำรแนบหลำกหลำยรูปแบบ และไม่จำกัดจำนวน
1.1.9 รองรับกำรปรับแต่งหน้ำจอได้เอง เช่น เพิ่มกำรแสดง Fields หรือกำรซ่อน Fields ที่สำคัญ
1.1.10 รองรับกำรปรับแต่งหน้ำจอได้เอง เช่น ทำหน้ำจอกำรเตือนต่ำงๆ (Alert)
1.1.11 รองรับกำรปรับแต่งหน้ำจอได้เอง เช่น เปลี่ยนชื่อ Fields (Personalization)
1.1.12 รองรับกำรทำงำนในส่วนของกำรส่งออกข้อมูล ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น Excel,
PDF, Text, .CSV
1.1.13 รองรับกำรทำงำนในส่วนของกำรนำข้อมู ลนอกระบบ เข้ำสู่ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร ตัวอย่ำง เช่น Interfacing Table
1.1.14 รองรับระบบ Online Help Support ในแต่ละหน้ำจอกำรทำงำน
1.1.15 รองรับกำรค้นหำข้อมูล โดยใช้สัญลักษณ์ % เพื่อค้นหำข้อมูลบำงส่วนที่ขึ้นต้น หรือลงท้ำย
ด้วยข้อควำมบำงอย่ำงก็ได้
1.2 ควำมสำมำรถด้ำนควำมปลอดภัย และกำรพัฒนำรำยงำนเพิ่มเติม
1.2.1 รองรับควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมผู้ใช้ ได้ตำม Function งำน, หน้ำจอ, ข้อมูล
1.2.2 รองรับควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมผู้ใช้ โดยมี User Log In & Password
1.2.3 รองรับกำรทำงำนหลำยบริษัท หรือหน่วยงำนต่ำงๆ โดยไม่จำเป็นต้อง Log In/Log Out
ต่ำงๆ ตำมชื่อบริษัท
1.2.4 ระบบอนุญำตให้ผู้ใช้งำนเลือกและกำหนดกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
ได้เอง เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ (Audit Trial) รวมทั้งสำมำรถตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลถึงใน
ระดับฐำนข้อมูล (Database)
1.2.5 สำมำรถต่อกำรขยำยฟังก์ชัน โดยกำรเพิ่มโมดูลเพิ่มเติมหรือสำมำรถอินเตอร์เฟสกับ
ซอฟต์แวร์อื่นๆโดย มี API, Open Interface
1.2.6 สำมำรถรองรับกำรเขียนรำยงำนเพิ่มเติมทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยไม่ต้องมีทักษะ
ทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรม
1.2.7 ส ำหรั บ กำรเขี ย นรำยงำนเพิ่ ม เติ ม สำมำรถท ำได้ โ ดยที ม IT โดยไม่ มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ด้ำน Table, View ต่ำง ๆ เพิ่ม
1.2.8 รองรับรำยงำนต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย สรรพำกรไทย
1.2.9 รองรับรำยงำนประเภท XML
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1.3 ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน
1.3.1 สำมำรถนำ Software Component ต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรพัฒนำบนระบบทดสอบไปยัง
ระบบจริงพร้ อมตรวจสอบควำมถูกต้อง โดยสำมำรถตรวจสอบย้อนหลั งว่ำ Object ใดมีกำรนำขึ้นวัน ใด
และ User ใดเป็นผู้ดำเนินกำร
1.3.2 รองรับกำรระบุตัวตนผ่ำนมำตรฐำน LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) และ AD
1.3.3 มีระบบที่ Monitor สถำนะของ Application ทั้ง Development, Test และ Production System
แบบ Centralized และ Real-Time พร้อมทั้งมีระบที่ Identify ได้ถงึ จุดบกพร่องของโปรแกรมและวิธีกำรแก้ปัญหำ
1.3.4 มีระบบวิเครำะห์ Performance ของ Application โดยบอกถึงโปรแกรม ฟังก์ชันและ User
ที่มีกำรใช้ทรัพยำกรระบบสูง
1.3.5 ผู้พัฒนำต้องดำเนินกำรจัดทำตำรำงสิทธิกำรใช้งำน (Authorization Matrix) แยกตำม
ตำแหน่งงำนในสำนักงำนประกันสังคม เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นควำมลับหรือมี
กำรเข้ำถึงได้โดยตำแหน่งงำนที่ไม่เกี่ยวข้อง (ต้องอยู่ใน Deliverable ด้วย)
1.4 ระบบสำมำรถบัน ทึกและแสดงผลได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ คือภำษำไทยและภำษำอังกฤษและ
รองรับปฏิทินปีพุทธศักรำช
1.5 ผู้ใช้ส ำมำรถเลื อกเมนู กำรใช้งำนได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษและ
สำมำรถปรับแต่งเมนูหรือหน้ำจอกำรใช้งำนให้เป็นไปในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องกำร เช่น แสดงเฉพำะข้อมูลหรือ
คำสั่ งที่ต้องกำรใช้ เพิ่มหรือลด Field ที่ไม่ต้องกำรกำหนดค่ำ Default เป็นต้น โดยผู้ ใช้สำมำรถทำได้ด้ว ย
ตนเองโดยไม่ต้องทำกำรเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมในกำรแก้ไข
1.6 ระบบสำมำรถจัดเรียงคิวในกำรทำงำนสำหรับกำรประมวลผลขณะทำงำนหรือหลังเวลำเลิกงำน
รวมถึงกระบวนกำร Backup ข้อมูล
1.7 ระบบใช้ 100% Web-Base Technology เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari โดยที่กำร
ทำงำนตำม Client ไม่ต้องทำกำรติดตั้งตัวโปรแกรมใช้งำนใดๆ นอกจำก Browser
1.8 ระบบมีลักษณะเป็น Open Protocol และมี Interface มำตรฐำนเพื่อประโยชน์ในระบบเครือข่ำย
1.9 มีระบบรักษำควำมปลอดภัยแบบ Online ในระดับต่ำงๆ เช่น องค์กร หน่วยงำนในองค์กร หน้ำที่
งำน สำมำรถกำหนดกำรเข้ำถึงข้อมูล รำยงำน หรือหน้ำจอได้ในระดับต่ำงๆกัน สำมำรถกำหนดสิทธิในกำรใช้
รหัสบัญชีได้ ตั้งแต่กำรเข้ำสู่ระบบ จนถึงกำรบันทึกรหัสบัญชีที่ไม่อนุญำตให้ใช้งำนได้สำหรับแต่ละบุคลำกร
หรือหน่วยงำนนั้น และสำมำรถกำหนดข้อควำมแสดงควำมผิดพลำดเป็นภำษำไทยได้
1.10 ระบบบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่ำนเมื่อเข้ำสู่ระบบครั้งแรก และสำมำรถบังคับผู้ใช้ให้ตั้งรหัสผ่ำน
แบบ Hard to Guess ตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์
1.11 ระบบสำมำรถกำหนดช่วงเวลำเพื่อบังคับให้มีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้
1.12 ระบบ Logoff โดยอัตโนมัติห ำกผู้ใช้ปล่อยหน้ำจอทิ้งไว้ โดยหยุดกำรใช้งำนเกินระยะเวลำที่
กำหนดไว้ ตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์
1.13 ระบบรองรับกำรทำงำนแบบ Multi-Users ซึ่งผู้ใช้หลำยคนสำมำรถใช้ไฟล์และโปรแกรมร่วมกัน
ในเวลำเดียวกันได้
1.14 สำมำรถเพิ่มฟิลด์ตำมควำมต้องกำรได้ทุกหน้ำจอ โดยมีควำมยืดหยุ่นในกำรเพิ่มได้เป็นแบบมิติ
โดยกำหนดได้ไม่ต่ำกว่ำ 25 มิติ เป็นอย่ำงน้อย
1.15 สำมำรถกำหนดควำมยืดหยุ่นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของฟิลด์ ที่เพิ่มแต่ละมิติได้ โดยข้อมูลของ
ฟิลด์ที่เพิ่มจะต้องอ้ำงอิงกันได้โดยไม่สับสน
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1.16 มี โ ปรแกรมรองรั บ กำรโอนย้ ำ ยและแปลงข้ อ มู ล ธุ ร กรรม (Transactional Data Migration)
จำกระบบเก่ำหรือระบบอื่นๆ เข้ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสำเร็จรูปที่นำเสนอได้
1.17 ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกเครื่องพิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์รำยงำน/แบบฟอร์มที่ต้องกำรได้เอง
1.18 สำมำรถแสดงสีที่แตกต่ำงสำหรับข้อมูลที่ระบบต้องกำร
1.19 รองรับกำรทำงำนผ่ำนระบบมือถือ Smart Phone หรือ iPad
2. ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ มีคุณสมบัติดังนี้
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ กำรทำงำนจะเชื่อมต่อกับระบบงำนงบประมำณ เพื่อดำเนินกำร
จัดซื้อจั ดจ้ำงตำมงบประมำณที่ได้รับ จัดสรรต่อไป และเชื่อมต่อกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP)
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุครอบคลุมงำน ดังนี้
2.1 ระบบรองรั บกำรจัดทำแผนกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงประจำปี ผ่ำน Web Browser เช่น Safari หรือ
Google Chrome เป็นต้น
2.2 ผู้ใช้ระบบสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ พร้อมทั้งระบุชื่อกรรมกำร เช่น กรรมกำรจัดทำ
ร่ำง TOR กรรมกำรพิจำรณำผล กรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
2.3 ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง รวมทั้งเอกสำรแนบที่เกี่ยวข้อง อำทิ TOR ตำรำงแสดง
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงที่เป็นไปตำมคู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำง รำยชื่อคณะกรรมกำรที่เกี่ ยวข้อง เป็นต้น
ผ่ำน Web Browser เช่น Safari หรือ Google Chrome เป็นต้น
2.4 ระบบสำมำรถให้ Upload File เพื่ อ แนบเอกสำรเข้ ำ ระบบในขั้ น ตอนกำรขอซื้ อ ขอจ้ ำ ง
ได้ เป็น File ประเภท PDF
2.5 ระบบสำมำรถบั น ทึกข้อมูล /รำยละเอียดของงำนขอซื้อ ขอจ้ำง รำยงำนผลและขออนุมัติซื้อ
ขออนุ มัติจ้ ำง ประกำศผู้ช นะกำรเสนอรำคำ หนังสื อแจ้งลงนำมในใบสั่ งซื้อ สั่ งจ้ำง สั ญญำ ออกใบสั่งซื้อ
ใบสั่งจ้ำง (Purchasing Order – PO) สัญญำประเภทต่ำง ๆ ได้ โดยระบบสร้ำงเลขที่ลำดับใบสั่งซื้อ สั่งจ้ำง
และสัญญำ ลำดับที่จะเริ่มลำดับที่ 01 ใหม่ (Running Number) เมื่อเริ่มปีปฏิทินใหม่ โดยแยกใบสั่ง/สัญญำ
เป็นแต่ละประเภท
2.6 ระบบกำรรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง (Internet Procurement) มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้
2.6.1 ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง ผ่ำน Web Browser เช่น Safari หรือ Google Chrome
2.6.2 ระบบรองรับกำรจัดทำ Purchase Catalog และ Non-Catalog ในระบบได้
2.6.3 รองรับกำรสร้ำงรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง จำกทั้ง Catalog และ Non-Catalog
2.6.4 สำมำรถกั น งบประมำณ (Reserve Budget) ในขั้นตอนกำรจัดท ำ PR โดยเชื่อมต่อกั บ
ระบบงำนงบประมำณในส่วนของงำนระบบบัญชี และระบบกำรเงิน
2.6.5 ระบบสำมำรถรองรับกำรกำหนดรำยกำรเก็บข้อมูล (Data Field and Flexfield) เพิ่มเติมได้
ไม่ว่ำจะเป็นกำรกำหนดประเภทของข้อมูล (Data Type and Length) และกำรตรวจสอบข้อมูล (Data Entry
Validation)
2.6.6 สำมำรถรองรับกำรอนุมัติได้ตำมคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้
2.6.6.1 สำมำรถกำหนดสิทธิในกำรอนุมัติได้หลำยระดับ (Approval Matrix)
(1) สำยกำรบังคับบัญชำ (Position Based)
(2) จำนวนเงินที่มีสิทธิอนุมัติ (Amount Based)
(3) สินค้ำหรือบริกำร (Product Group or Category)
(4) รหัสบัญชี (Account Code)
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2.6.6.2 ระบบมีเครื่องมือในกำรจัดกำรสำยกำรอนุมัติ สำหรับกำรแก้ไข หรือกำหนด
เงื่อนไขสำยกำรอนุมตั ิสำหรับเอกสำร P/R ในอนำคตเพิ่มเติม
2.6.6.3 สำมำรถรองรับกำรอนุมัติทดแทนกันได้ (Delegate Function and Vacation Rule)
2.6.7 ระบบสำมำรถให้ผู้ใช้งำนอนุมัติรำยกำร P/R ผ่ ำนทำง Web Browser เช่น Chrome,
Safari หรือ Internet Explorer เป็นต้น
2.6.8 ระบบสำมำรถให้ผู้ใช้งำนอนุมัติรำยกำร P/R ผ่ำนทำง Smart Phone ได้ทั้ง ระบบงำน
iOS และ Android
2.6.9 ระบบสำมำรถเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนำจอนุมัติ (Transfer) ในกรณีที่ผู้มีอำนำจอนุมัติตำมที่
กำหนดนั้นไม่สำมำรถอนุมัติเอกสำร ณ ช่วงเวลำที่ต้องกำรให้อนุมัติเอกสำรได้
2.6.10 ระบบสำมำรถให้มีกำรอนุมัติใหม่ (Reapprove) ในเอกสำรที่มีกำรแก้ไขรำยละเอียดใน
เอกสำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้วโดยให้มีกำรแสดงเหตุผลของกำรขออนุมัติใหม่ด้วย
2.6.11 ระบบสำมำรถป้อนข้อมูลเพื่อแนบเป็นบันทึกเพิ่มเติมสำหรับกำรขอซื้อ ขอจ้ำงหรือจัดซื้อ
จัดจ้ำงได้ เช่น บันทึกของบประมำณรำยละเอียดของกำรสรุปผลกำรประกวดรำคำรำยละเอียดผลกำรตรวจรับ
หรือไฟล์เอกสำรที่ได้จำกกำร Scan และสร้ำงบันทึกของโปรแกรมสำนักงำน (เช่น Microsoft Office) ได้
2.6.12 ระบบสำมำรถค้นหำรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง ที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้วได้จำก เลขที่หนังสือ
รำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง, ชื่อผู้ขำย, วันที่ในรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือร่วมกัน
2.6.13 ระบบสำมำรถปิดบันทึก ขอซื้อ ขอจ้ำง โดยอัตโนมัติหรือจำกผู้ใช้งำนเองเมื่อบันทึกขอ
ซื้อขอจ้ำงนั้นถูกนำไปสร้ำงเป็นใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้ำง หรือสัญญำที่มีปริมำณรวมครบตำมปริมำณในบันทึก ขอซื้อ
ขอจ้ำง แล้ว เพื่อทำให้บันทึก ขอซื้อ ขอจ้ำง นั้นไม่สำมำรถนำไปสร้ำงเป็นใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้ำง หรือสัญญำได้อีก
2.6.14 ระบบสำมำรถระบุหน่วยงำน วันที่จัดส่ง รวมถึงสถำนที่ที่ผู้ขำยจะต้องนำสินค้ำมำจัดส่งได้
2.6.15 ระบบรองรับกำรตรวจสอบและกัน เงินงบประมำณและกันเงินทำงระบบบัญชี สำหรับ
รำยกำรขอซื้อหรือสั่งซื้อให้อัตโนมัติ และปรับปรุงงบประมำณในระบบให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่งบประมำณไม่
พอระบบสำมำรถกำหนดเงื่อนกำรควบคุมได้ดังต่อไปนี้
(1) ระบบไม่อนุญำตให้ทำรำยกำรต่อ
(2) ระบบเตือนผู้ใช้งำนแต่อนุญำตให้ทำรำยกำรต่อ
2.7 ควำมสำมำรถระบบงำนใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้ำง (Purchasing Order - PO) มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้
2.7.1 ระบบสำมำรถบันทึกและปรับปรุงรำยชื่อผู้ขำยพึงประสงค์ (Approval Supplier List-ASL)
หรือ (Approval Vendor List-AVL) เพื่อใช้สำหรับกำรจัดซื้อในแต่ละครั้งตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจแล้ว
2.7.2 ระบบมีรำยงำน ข้อมูล Supplier Performance
2.7.3 สร้ำงเอกสำรใบขอใบเสนอรำคำ (Request for Quotation : RfQ) เพื่อบันทึกใบเสนอ
รำคำจำกคู่ค้ำเข้ำระบบ จัดเก็บข้อมูลกำรเปรียบเทียบรำคำ และข้อมูลกำรสั่งซื้อ/จ้ำงทุกคู่ค้ำ
2.7.4 ระบบสำมำรถจัดสร้ำงใบสั่งซื้อจำกรำยงำนซื้อได้หลำยกรณีดังต่อไปนี้
2.7.4.1 มีส่วนงำน Split PR Function ที่สำมำรถแยกรำยกำรใบขอซื้อ (PR) ไปเป็นได้
หลำยใบสั่งซื้อ (PO)
2.7.4.2 มีส่วนงำน Consolidate PR Function ที่สำมำรถรวมหลำยรำยกำรใบขอซื้อ
(PR) ไปเป็น 1 ใบสั่งซื้อ (PO)
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2.7.5 ระบบรองรั บ กำรตรวจสอบและกั น งบประมำณส ำหรั บ รำยกำรสั่ ง ซื้ อ ให้ อั ต โนมั ติ
ในกรณี ที่ บั น ทึ ก รำยกำรใบสั่ ง ซื้ อ ตรง ระบบจะท ำกำรปรั บ ปรุ ง งบประมำณให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ในกรณี ที่
งบประมำณไม่พอระบบสำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรควบคุมได้ดังต่อไปนี้
(1) ระบบไม่อนุญำตให้ทำรำยกำรต่อ
(2) ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งำนแต่อนุญำตให้ทำรำยกำรต่อ
2.7.6 ระบบสำมำรถตรวจสอบกำรกันงบประมำณ (Reserve Budget) ที่มำจำกขั้นตอนกำร
อนุมัติ PR โดยเชื่อมต่อกับระบบงำนงบประมำณ หำกรำยกำร PR มีกำรแก้ไขจำนวน หรือรำคำไม่ว่ำจะมำก
ขึ้นหรือน้อยลง ระบบควบคุมงบประมำณจะทำกำร คืนงบประมำณเดิมที่กันไว้ และกันงบประมำณใหม่ตำมที่
ได้บันทึกแก้ไข โดยหำกเกินงบประมำณที่กำหนด สำมำรถออกแบบได้ว่ำจะให้ดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
(1) Advisory Control หำกเกินงบประมำณระบบแจ้งเตือน แต่จะให้ทำงำนต่อได้
พร้อมทั้งมีกำรเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบ
(2) Absolute Control หำกเกิ นงบประมำณระบบแจ้ งเตื อน และไม่ อ นุญ ำตให้
ดำเนินงำนต่อ
2.7.7 สำมำรถสร้ ำ ง Fields เพิ่ ม เติ ม ได้ เ อง โดยไม่ ไ ด้ ใ ช้ ค วำมสำมำรถทำง Technical &
Programming โดยกำหนดเป็น Free Text หรือ List of Value ได้
2.7.8 รองรับกำรแนบข้อมูลหลำยรูปแบบทั้ง Files, Free Text โดยสำมำรถผสมกันได้ ทั้งใน
ระดับ PO Header & Line Details
2.7.9 ในใบสั่งซื้อ สำมำรถกำหนด กำหนดวันส่งสินค้ำย่อย ๆ ลงไปได้
2.7.10 รองรับกำรควบคุม Purchase Order Revision ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็น
สำระสำคัญของใบสั่งซื้อ ระบบจะต้องกำร Require 'Re-Approve' และทำ Revision Control
2.7.11 รองรับกำร Drill Down ของสถำนะใบสั่งซื้อจำก PR, Po ทีต่ ้องกำรโดยระบบจะเจำะลึก
ข้ อ มู ล จำก Header->Line Details->Shipment-Distribution(Accounting) รวมถึ ง สถำนะของ PO->
Receiving->Invoice
2.7.12 รองรับกำรเปรียบเทียบข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของใบสั่งซื้อในแต่ละ Version
(PO Version Comparison)
2.7.13 รองรับกำรเชื่อมโยงกับระบบงบประมำณ ระบบกำรเงิน และระบบบัญชี
2.7.14 สำมำรถก ำหนดประเภทกำรเชื่ อ มโยงใบสั่ ง ซื้ อ กั บ ระบบบั ญ ชี เ จ้ ำ หนี้ ได้ ทั้ ง แบบ
Two-Way Matching และ Three-Way Matching
2.7.15 ระบบสำมำรถทยอยรับรำยกำรสั่งซื้อได้ (Partial PO Received)
2.7.16 ก่อนที่จะทำกำรสร้ำงใบสั่งซื้อ จ้ำง (Purchase Order) จำกใบขอซื้อ จ้ำง เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อสำมำรถที่จะยกเลิกใบขอซื้อ ) คืนกลับให้ผู้ขอซื้อ Requester ได้ในกรณีที่เห็นว่ำไม่ถูกต้องและสำมำรถ
แจ้งเตือนผ่ำน Workflow
2.7.17 สำมำรถกำหนดได้ว่ำรำยกำรใบสั่งซื้อที่มำจำกใบ (Purchase Requisition) ที่ผ่ำนกำร
อนุมัติ ไม่สำมำรถแก้ไขจำนวนในกำรสั่งซื้อ
2.7.18 สำมำรถมีหน้ำจอรองรับกำรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ P/O ในแต่ละ Version ได้
2.7.19 ระบบรองรับกำรระบุงวดกำรชำระเงินได้ และถ้ำมีกำรลงนำมในสัญญำผูกพัน ระบบ
สำมำรถระบุหลักประกันสัญญำและวันครบกำหนดสัญญำได้
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2.7.20 ผู้ ใ ช้ส ำมำรถออกใบตรวจรั บ พั ส ดุ พร้อ มรำยชื่ อคณะกรรมกำรตรวจรับ พั ส ดุ และ
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรับ พัสดุ และเมื่อคณะกรรมกำรมีผลกำรตรวจรับพัสดุแล้ว ระบบสำมำรถ
บันทึกผลกำรตรวจรับพัสดุ
2.7.21 ระบบมีกำรแจ้งเตือนกรรมกำรที่เกี่ยวข้องและผู้บริหำรสัญญำผ่ำนทำง E-mail ล่วงหน้ำ
ก่อนกำรครบกำหนดกำรส่งงำนในแต่ละงวดตำมจำนวนวันที่กำหนด
2.7.22 เมื่อขั้นตอนกำรตรวจรับเสร็จสิ้น ระบบสำมำรถส่งรำยกำรไปที่ระบบกำรเงิน และระบบบัญชี
เพื่อดำเนินกำรตั้งเจ้ำหนี้ และลงบัญชีต่อไป โดยรองรับกรณีผู้ขอซื้อสำรองจ่ำยเงินไปก่อน
2.7.23 หำกเป็ นครุภัณฑ์ ระบบจะส่ งรำยกำรไปยังระบบบริห ำรงำนพัส ดุ เพื่อให้ ผู้ใช้ระบบ
บริหำรงำนพัสดุ ป้อนข้อมูลที่จ ำเป็น ต่อไป เช่น จัดหมวดหมู่ครุภัณฑ์ หมำยเลขเครื่อง (Serial Number)
สถำนที่ตั้ง และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
2.7.24 หำกรำยกำรสั่ ง ซื้ อ วั ส ดุ ระบบจะบั น ทึ ก รำยกำรวั ส ดุ เ ข้ ำ ระบบบริ ห ำร งำนพั ส ดุ
โดยเลือกคลังที่ต้องกำรให้เข้ำได้
2.7.25 ระบบสำมำรถบันทึกข้อมูล/รำยละเอียดของผู้ขำย รวมถึงวิธีชำระเงินและเลขที่บัญชี
2.7.26 ระบบสำมำรถกำหนดเกณฑ์กำรประเมินผู้ขำยไว้เป็นมำตรฐำนขององค์กรได้
2.7.27 ระบบสำมำรถออกรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง ได้แก่
(1) รำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง ที่ยังจัดซื้อไม่เสร็จสมบูรณ์
(2) รำยกำรสั่งซื้อตำมช่วงเวลำ ผู้ขำย หน่วยงำน และสินค้ำ
(3) ทะเบียนใบตรวจรับพัสดุ
(4) รำยงำนผลกำรประเมินผู้ขำย
(5) รำยงำนสถิติกำรขอซื้อ ขอจ้ำง
(6) สอบถำมสถำนะรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง
(7) รำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง ตำมกรรมกำร
2.7.28 ระบบรองรับกำรจัดเก็บเอกสำรแนบ (Attachment)
2.8 ควำมสำมำรถระบบบริหำรงำนพัสดุ (Inventory Management) มีคุณสมบัติดังนี้
2.8.1 ระบบคลังพัสดุ
2.8.1.1 สำมำรถก ำหนดรหั ส พั ส ดุ โ ดยมี ค วำมยำวอย่ ำ งน้ อ ย 40 ตั ว อั ก ษร และ
มีคำอธิบำยยำวอย่ำงน้อย 240 ตัวอักษร
2.8.1.2 รองรับกำรกำหนดสถำนที่จัดเก็บคลัง พัสดุได้หลำยแห่ง (Multi Warehouse)
และกำหนดพัสดุที่จัดเก็บในคลังแตกต่ำงกันได้
2.8.1.3 ระบบสำมำรถกำหนดรำยละเอียดสินค้ำ จัดหมวดหมู่ รำคำของพัสดุ สำมำรถ
เก็บ ข้อมูลประกอบของพัส ดุ (Attributes) เช่น ข้อมูล เพื่อกำรคำนวณพิกัดต่ำ-พิกัดสู ง ส ำหรับกำรสั่ งซื้อ
ระยะเวลำในกำรสั่งซื้อ
2.8.1.4 รองรับกำรกำหนดคลังพัสดุได้ไม่จำกัด
2.8.1.5 รองรับกำรกำหนดรหัสบัญชีแยกประเภทคุมพัสดุคงคลัง สำหรับแต่ละคลัง
พัสดุหรือแต่ละประเภทพัสดุคงคลังได้
2.8.1.6 รองรับกำรกำหนดข้อมูลหลักเกี่ยวกับกำรแปลงหน่วยนับได้
2.8.1.7 รองรั บ กำรค ำนวณต้ น ทุ น พั ส ดุ ค งคลั ง ด้ ว ยวิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก และ
วิธีต้นทุนมำตรฐำน
2.8.1.8 รองรับกำรบันทึกรำยกำรปรับปรุงปริมำณหรือรำคำของพัสดุคงคลังได้
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2.8.1.9 รองรับกำรรับข้อมูลจำกกำรสั่งซื้อพัสดุจำกระบบจัดซื้อได้ ทั้งนี้ เมื่อมีกำรทำ
รับสถำนะในระบบจัดซื้อจะเปลี่ยนเป็นรับของแล้ว
2.8.1.10 รองรับกำรส่งคืนและ/หรือกำรเปลี่ยนแทนพัสดุเสียหำย
2.8.1.11 ผู้ใช้สำมำรถบันทึกำรเบิก/จ่ำยวัสดุ และระบบทำกำรลดยอดคงเหลือ และ
กำหนดเลขที่ใบเบิกพัสดุ โดยผู้ใช้สำมำรถกำหนดรูปแบบได้เอง
2.8.1.12 ผู้ใช้สำมำรถบันทึกรำยกำรรับ พัสดุโดยตรง หรือรับรำยกำรพัสดุจำกกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
2.8.1.13 ระบบรองรับกำรตรวจนับพัสดุ และกำรจัดทำรำยงำนกำรตรวจนับพัสดุ
2.8.1.14 ผู้ใช้สำมำรถปรับปรุงรำยกำรพัสดุ
2.8.1.15 ระบบสำมำรถสรุ ป ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกำรเบิ ก ใช้ พั ส ดุ และส่ ง รำยกำรไปบั น ทึ ก
ยังระบบบัญชีได้
2.8.1.16 ระบบสำมำรถออกรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกพัสดุ ได้แก่
(1) รำยงำนกำรรับพัสดุ
(2) รำยงำนกำรเบิก พัสดุตำมช่วงวันที่ ตำมรำยชื่อผู้ เบิก ตำมหน่วยงำน
และตำมประเภทพัสดุ
(3) รำยงำนบัญชีพสั ดุ (ตำมแบบบัญชีพสั ดุที่แนบ)
(4) รำยงำนพัสดุคงเหลือ
(5) รำยงำนทะเบียนควบคุมใบเบิก
(6) ทะเบียนคุมใบเบิก
(7) รำยงำนประวัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(8) รำยงำนบัญชีพสั ดุสิ้นปี
2.8.1.17 สำมำรถใช้งำนบนมือถือ (Smart Phone) ได้ทั้งระบ iOS และ Android
2.8.2 กำรตรวจนับพัสดุ
2.8.2.1 สำมำรถบันทึกยอดคงเหลือ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง (Snapshot) ได้เพื่อทำกำร
ตรวจนับปริมำณพัสดุคงคลัง โดยไม่กระทบกับกำรทำงำนของผู้ใช้ระบบ
2.8.2.2 สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรตรวจนับ ตำมช่วงเวลำ สถำนที่ และรำยกำรพัสดุ
ที่กำหนดได้
2.8.2.3 สำมำรถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ต รวจนั บ ได้ โดยแสดงจ ำนวนคงเหลื อ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ และคำนวณผลต่ำงที่ได้รับจำกกำรตรวจนับพัสดุ
2.8.2.4 กรณีที่ผลกำรตรวจนับไม่ตรงกับยอดในระบบ สำมำรถกำหนดให้มีกำรอนุมัติ
กำรปรับปรุงยอดก่อนที่จะทำกำรปรับปรุงยอดจริง
2.8.2.5 สำมำรถออกใบขออนุมัติรำยกำรพัสดุที่ต้องกำรปรับปรุงยอดได้ตำมรูปแบบที่
ต้องกำร
2.8.2.6 เมื่อรำยกำรที่ขออนุมัติปรับปรุงยอดคงเหลือผ่ ำนกำรอนุมัติแล้ ว สำมำรถ
ปรับปรุงยอดจำกผลต่ำงของกำรตรวจนับโดยอัตโนมัติ
2.8.2.7 สำมำรถออกใบปรับปรุงพัสดุหลังจำกมีกำรปรับปรุงยอดพัสดุ แล้ว เพื่อส่งให้ผู้
ที่มีอำนำจลงนำมรับทรำบและเก็บเป็นหลักฐำน
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2.8.2.8 สำมำรถส่งข้อมูลกำรปรับยอดพัสดุคงเหลือไประบบบัญชีแยกประเภทได้ โดย
เชื่อมโยงข้อมูลไปที่ระบบบัญชีแยกประเภท ในลักษณะกำร Freeze รำยกำร เพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิในกำรบันทึก
รำยกำร ทำกำร Post รำยกำรบัญชี
2.8.2.9 สำมำรถเก็บวันที่ที่เคยทำกำรตรวจนับครั้งก่อนได้
2.8.3 กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
2.8.3.1 สำมำรถตรวจนับครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในหน่วยงำนว่ำมีครุภัณฑ์คงเหลือเท่ำไร และ
มีควำมถูกต้องตำมทะเบี ยน และสำมำรถตรวจสอบสภำพของครุภัณฑ์ว่ำชำรุด เสื่ อมสภำพ สู ญไป หรือ
ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงำน ออกมำในรูป Excel หรือ Text File ได้
2.8.3.2 สำมำรถจัดทำเอกสำรกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปี ออกมำในรูป File Word ได้
เริ่มจำกขั้นตอนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รำยงำนส่งให้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำและจำหน่ำยพัสดุ กำรรำยงำนผลกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปี
กำรตั ด ครุ ภั ณ ฑ์ อ อกจำกบั ญ ชี ท ะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น โดยปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและ
กำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. 2560
3. ระบบการเงิน มีคุณสมบัติดังนี้
3.1 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบกำรยืมเงินทดรองรำชกำร มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1.1 ระบบสำมำรถกำหนดรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงและแก้ไขเอกสำรเงินยืมทดรองรำชกำรได้
3.1.2 ระบบสำมำรถบันทึกเงินยืมทดรองรำชกำร และทำกำรสร้ำงรำยกำรบัญชีลูกหนี้เงินยืม
และจัดทำทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองรำชกำรให้โดยอัตโนมัติ
3.1.3 ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำนยอดค้ำงชำระของลูกหนี้เงินยืมตำมช่วงเวลำที่ต้องกำรได้
3.1.4 ระบบสำมำรถจัดทำจดหมำยแจ้งเตือนกำรชดใช้เงินยืม ตำมรูปแบบที่กำหนด
3.1.5 ระบบมีเครื่องมือที่สำมำรถจัดทำรำยงำนให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องกำรได้
3.1.6 ระบบสำมำรถสอบถำมข้ อ มู ล ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม รำยตั ว และสำมำรถดู ร ำยละเอี ย ด
ของรำยกำรต่ำง ๆ ได้
3.1.7 ระบบสำมำรถทำกำรส่งข้อมูลรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นไปยังระบบบัญชี ที่เกี่ยวข้องได้ และ
สำมำรถสอบทำนข้อมูลที่ระดับบัญชีแยกประเภทย่อยก่อนผ่ำนรำยกำรไปยังระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.1.8 ระบบไม่อนุญำตให้มีกำรบันทึกข้อมูลลูกหนี้เงินยืมที่มีชื่อซ้ำกันได้
3.1.9 ระบบสำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรชำระเงินของลูกหนี้ได้ไม่จำกัดและสำมำรถให้ระบบทำ
กำรคำนวณวันครบกำหนดได้
3.1.10 ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำนพื้นฐำนของระบบลูกหนี้เงินยืมได้ อำทิ เช่น
(1) รำยงำนแสดงยอดคงเหลือลูกหนี้แต่ละรำย
(2) รำยงำนแสดงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทั้งหมด
3.2 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบกำรจ่ำยเงิน มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.2.1 ระบบสำมำรถกำหนดรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงและแก้ไขเอกสำรรำยกำรขออนุมัติเบิกจ่ำย
จำกหน่วยงำนได้
3.2.2 ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยจำกหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
3 กรณี ดังนี้
(1) กรณีรำยกำรเบิกจ่ำยด้วยวิธีกำรที่ผ่ ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของงำนพัสดุ
ซึ่งรำยกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวต้องเป็นระบบที่เชื่อมโยงมำจำกระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของงำนพัสดุ
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(2) กรณีรำยกำรเบิกจ่ำยที่ไม่ต้องดำเนินกำรด้วยวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(3) กรณีรำยกำรเบิกจ่ำยเพื่อชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรตำมระบบกำรยืมเงินทดรองรำชกำร
3.2.3 ระบบกำรเบิกจ่ำยเงินสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบงบประมำณ เพื่อตรวจสอบงบประมำณ
คงเหลือในกำรเบิกจ่ำยเงินแต่ละรำยกำร
3.2.4 ระบบสำมำรถจั ดเก็บประวัติกำรบันทึกรำยกำรเบิกจ่ำย ทั้ง 3 กรณี พร้อมทั้งมีเลข
ทะเบียนคุมรำยกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำว
3.2.5 ระบบดังกล่ำวมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินจำกผู้มีหน้ำที่
ตรวจสอบเอกสำร และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำงำนกำรเงิน
3.2.6 กำรเบิกจ่ำยเงินจำกรำยกำรเบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ เมื่อดำเนินกำรจ่ ำยเงินเรียบร้อยแล้ว
ระบบสำมำรถสร้ำงบัญชีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยไปยังระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ
3.2.7 ระบบสำมำรถกำหนดรูปแบบกำรจ่ำยเงินจำกรำยกำรเบิกจ่ำยเงินที่ได้รับอนุมัติ อำทิ เช่น
กำรจ่ำยเงินโดยกำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร กำรจ่ำยเงินโดยเช็คธนำคำร
(1) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินรำยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ที่ได้รับอนุมัติตำมรูปแบบของระบบ Krungsri Cashlink
(2) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดภำษีหัก ณ ที่จ่ำย สำหรับนำส่ง
กรมสรรพำกร โดยสำมำรถแยกตำมรำยกำรเบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณของสำนักงำนประกันสังคม
3.2.8 ระบบกำรจ่ ำ ยเงิน สำมำรถออกรำยกำรจ่ ำยเงิ นต่ ำงๆ ได้ เช่ น รำยงำนกำรจ่ำ ยเงิ น
ประจำวัน รำยงำนใบรั บรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และจัดทำหนังสื อรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ตำมรูปแบบที่
หน่วยงำนกำหนด
3.3 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบกำรรับเงิน มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.3.1 กำรบันทึกกำรรับเงิน (Receipt) ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรรับคืนเงินยืมทดรองรำชกำร
รำยกำรเบิกเกินส่งคืนต่ำงๆ และรำยกำรหลักประกันสัญญำ หรือเงินอื่นๆ ได้
3.3.2 ระบบสำมำรถทำกำรบันทึกกำรรับเงินในรูปแบบกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เงินสด
แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คสั่งจ่ำยบัญชีสำนักงำนประกันสังคม และวิธีกำรอื่น ๆ ได้
3.3.3 ระบบกำรรับเงินสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง และเงินยืมทดรองรำชกำรเพื่อ
บันทึกกำรชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรได้ และสร้ำงบัญชีกำรชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรโดยอัตโนมัติ
3.4 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบจัดกำรเงินสด (Cash Management) มีคุณสมบัติดังนี้
3.4.1 ระบบรองรับกำรจัดทำประมำณกำรเงินสด และสำมำรถกำหนดรูปแบบกำรประมำณกำร
ได้เอง ซึ่งรวมถึง
(1) งวดเวลำประมำณกำร
(2) กำรกำหนดขอบเขตของข้อมูลในแต่ละแหล่งที่มำ
(3) กำรกำหนดปฏิทินทำงธุรกิจ
3.4.2 สำมำรถเรียกดูรำยงำนประมำณกำรเงินสดแบบ Online รวมถึงสำมำรถ Drill Down จำก
ผลประมำณกำรเงินสดไปยังรำยละเอียดรำยกำรที่เกี่ยวข้องได้
3.4.3 ระบบสำมำรถบันทึกข้อมูลใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำรเข้ำสู่ระบบโดยตรงหรือทำกำรนำ
ข้อมูลจำกธนำคำรเข้ำสู่ระบบโดยอัตโนมัติ
3.4.4 ระบบสำมำรถทำกำรกระทบยอดข้อมูลเงินฝำกธนำคำรด้วยตนเองหรือสั่งให้ระบบทำกำร
กระทบยอดให้อัตโนมัติ
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3.4.5 ระบบสำมำรถดึ ง ข้ อ มู ล กำรรั บ เงิ น หรื อ จ่ ำ ยเงิ น จำกระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ระบบ
บัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ เป็นต้น เพื่อนำมำกระทบยอดกำรรับหรือจ่ำยเงิน
3.4.6 ระบบสำมำรถสร้ำงรำยกำรที่มำจำกกำรคิดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรของธนำคำรเข้ำสู่
ระบบได้โดยอัตโนมัติ และสร้ำงรำยกำรบันทึกบัญชีที่เกิดจำกกำรกระทบยอดให้โดยอัตโนมัติ รวมถึงเชื่อมโยง
ข้อมูลรำยกำรไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง
3.4.7 ระบบสำมำรถท ำกำรกลั บ รำยกำรรั บ ช ำระ (Reverse) ส ำหรั บ เช็ ค ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นกำร
เคลียริ่งจำกธนำคำร เนื่องจำกไม่มีเงินเพียงพอ (NSF)
3.4.8 ระบบสำมำรถแสดงผลข้อมูลในหน้ำจอเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ และสำมำรถพิมพ์
รำยงำนและใบเสร็จรับเงินได้ตำมรูปแบบที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด
3.5 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบจัดกำรเงินเดือน มีคุณสมบัติดังนี้
3.5.1 รองรับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยสำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้
3.5.2 ระบบเงินเดือนที่บริหำรจัดกำรข้อมูลประเภทบุคลำกรของสำนักงำนประกันสังคมที่
สำมำรถเบิกเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงิน อื่น ๆ ที่จ่ำยควบเงินเดือน ค่ำจ้ำง โดยสำมำรถคำนวณเงินกองทุน
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำ (กสจ.) เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ตำมอัตรำที่ส่วนรำชกำรกำหนด และ
สำมำรถควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอื่น ๆ ที่จ่ำยควบเงินเดือน ค่ำจ้ำง ตำมเลขที่ตำแหน่ง
ของบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบบัญชี มีคุณสมบัติดังนี้
4.1 ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) มีคุณสมบัติดังนี้
4.1.1 ระบบรองรั บ กำรสร้ำ งผั ง บั ญชี ไ ด้ม ำกกว่ำ 1 ผั ง ต่ อ 1 องค์ก ร และสำมำรถก ำหนด
ส่ ว นประกอบของผั ง บั ญชี ได้เ อง โดยสำมำรถกำหนดรหั ส บัญชีเ ป็นหมวดต่ำงๆ ได้ แก่ สิ นทรั พย์ หนี้สิ น
ทุน รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ซึ่งกำรแก้ไขคุณสมบัติใดๆของรหัสบัญชี สำมำรถแก้ไขได้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญำต
4.1.2 ระบบรองรั บ กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งรหั ส บั ญ ชี ใ นทุ ก ส่ ว นในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
Hierarchy เพื่อง่ำยต่อกำรจัดกลุ่ม กำรนำข้อมูลไปใช้เพื่อกำรวิเครำะห์
4.1.3 ระบบรองรับกำรสร้ำงบัญชีสรุปยอด บัญชีทำงสถิติ และบัญชีพัก (Suspense Account)
4.1.4 ระบบสำมำรถกำหนดงวดบัญชีได้ ตำมปีงบประมำณ ปีปฏิทิน รำยไตรมำส รำย6 เดือน ตำมที่
สำนักงำนประกันสังคมกำหนด และสำมำรถเรียกดูข้อมูลรำยละเอียดในปีย้อนหลังได้ และสำมำรถเปิดงวด
บัญชีได้ไม่ต่ำกว่ำ 1 งวดกำรเปิดงวดบัญชีเปิดได้เฉพำะ User เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงผู้มีอำนำจเท่ำนั้น ในรอบ
ระยะเวลำบัญชีเพื่อทำรำยกำรปรับปรุงจำกผู้สอบบัญชี
4.1.5 ระบบสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลและผ่ำนรำยกำรจำกระบบงำนอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น
ระบบงบประมำณ ระบบพัสดุ ระบบกำรเงิน ทุกรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับ ระบบบัญชี และสำมำรถเรียกรำยงำน
ได้ทุกรำยงำนเพื่อตรวจสอบที่มีสำระทำงบัญชี ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้ำหนี้ ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ เป็นต้น
4.1.6 ระบบสำมำรถควบคุมงวดในกำรใช้บันทึกรำยกำรได้
4.1.7 ระบบสำมำรถกลับรำยกำรบัญชีอัตโนมัติตำมงวดเวลำที่ได้กำหนดไว้ เช่น ในงวดบัญชี
เดียวกัน ในงวดบัญชีถัดไป ในวันถัดไป เป็นต้น
4.1.8 ระบบสำมำรถควบคุมเกี่ยวกับบัญชีระหว่ำงกัน รำยกำรบันทึกที่กลับรำยกำร รำยกำรที่
เกิดจำกกำรบันทึกซ้ำ รำยกำรบันทึกที่เป็นสูตร เป็นต้น
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4.1.9 ระบบสำมำรถบั น ทึ ก รำยกำรบั ญ ชี ใ นระบบ MS Excel และน ำเข้ ำ ข้ อ มู ล เข้ ำ มำ
ในระบบได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องมีกำรเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเพิ่มเติม
4.1.10 ระบบสำมำรถเรียกดูอัตรำแลกเปลี่ยนได้ทำงออนไลน์ ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรสกุล
เงินต่ำงประเทศ ด้วยจำนวนเงินต่ำงประเทศ และจำนวนเงินบำท
4.1.11 ระบบรองรับกำรบันทึกได้หลำยสกุลเงิน และบันทึกตำมประเภทของอัตรำแลกเปลี่ยนได้
เช่น อัตรำซื้อ อัตรำขำย รวมถึงกำรคำนวณกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศให้อัตโนมั ติ รวมทั้งรำยกำร
ปรับปรุงและผ่ำนรำยกำรไประบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
4.1.12 ระบบสำมำรถจั ด ท ำงบกำรเงิ น รวมประจ ำเดื อ น งบกำรเงิ น รวมรำยไตรมำส
งบกำรเงินรวมรำย 6 เดือน งบกำรเงินรวมตำมปีปฏิทิน และงบกำรเงินรวมตำมปีงบประมำณได้ ไม่ว่ำข้อมูล
ทำงกำรเงินจำกแต่ละแหล่งจะมีโครงสร้ำงผังบัญชี รอบระยะเวลำบัญชี หรือเงินสกุล ที่แตกต่ำงกัน
4.1.13 ระบบสำมำรถค้นหำและตรวจสอบข้อมูลจำกระบบบัญชีแยกประเภทไปยังระบบงำน
ย่อยได้ เช่น ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ , บัญชีลูกหนี้ ฯลฯ โดยไม่มีข้อจำกัดว่ำกำรส่งข้อมูลจำกระบบย่อยไปยังบัญชี
แยกประเภทจะเป็นข้อมูลในรำยละเอียด (Detail Transactions) หรือโดยสรุป (Summary Transactions)
โดยรองรับกำรดูในรูปแบบ T-Account
4.1.14 ระบบสำมำรถเริ่มงวดบัญชีใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องปิดงวดบัญชีก่อน
4.1.15 ระบบสำมำรถเพิ่มฟิลด์ (Field) ในกำรบันทึกข้อมูลเฉพำะเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแก้ไข
โปรแกรม อย่ำงน้อย 10 ฟิลด์ และข้อมูลต้องไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีกำร Upgrade software
4.1.16 กรณีกำรสร้ำง Fields เพิ่มเติม สำมำรถกำหนดเป็น Free Text หรือ List of Value เพื่อลด
Human Error ได้
4.1.17 ระบบรองรับกำรจัดเก็บเอกสำรแนบ (Attachment)
4.1.18 โครงสร้ำงผังบัญชีต้องมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงขององค์กร สำมำรถ
กำหนดโครงสร้ำงของผังบัญชีออกเป็นมิติ โดยกำหนดได้ไม่ต่ำกว่ำ 25 มิติ เป็นอย่ำงน้อย สำมำรถรองรับกำร
บันทึกบัญชีได้เพียงพอต่อกำรนำไปใช้ ในด้ำนบัญชีบริหำรเพื่อกำรตัดสินใจ เช่น มีรหัสหน่วยงำน, รหัสหน่วย
รับงบประมำณ รหัสหน่วยเบิกจ่ำย รหัสงบประมำณ รหัสบัญชีแยกประเภท ศูนย์ต้นทุน รหัสรำยได้ เป็นต้น
4.1.19 ระบบรองรั บ กำรก ำหนด Account Validation ส ำหรั บ ป้ อ งกั น Human Error
ในกำรบันทึกข้อมูล
4.1.20 ระบบสำมำรถกำหนดวิธีกำรบันทึกบัญชีได้โดยอัตโนมัติ ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่สำนักงำน
ประกันสังคมกำหนด
4.1.21 ระบบสำมำรถกำหนด Mapping รหัส ผังบัญชี เป็นรหั ส (Code) ที่ง่ำยต่อกำรบันทึก
เพื่อให้ผู้ใช้งำนเลือกข้อมูลในกำรบันทึกได้ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต้นทำง
4.1.22 ระบบรองรับกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลภำยนอก โดยผ่ำนส่วนงำน Interfacing Table เพื่อ
ช่วยในกำร Validate ควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเข้ำระบบ
4.1.23 ระบบรองรั บ กำรผู ก ควำมสั ม พั น ธ์ ข องรหั ส ผั ง บั ญ ชี (Account Relationship) โดย
สำมำรถนำไปใช้ได้ทั้งกำรกำหนดงบประมำณ หรือกำรจัดทำรำยงำน
4.1.24 ระบบสำมำรถบันทึกบัญชี บันทึกรำยกำรบัญชี ได้ทั้งแบบรำยกำรประจำ (Recurring)
รำยกำรอัตโนมัติ และรำยกำรทั่วไป (Non-recurring)
4.1.25 ระบบรองรับกำรปันส่วนบัญชี โดยสำมำรถกำหนดเป็นสูตรได้
4.1.26 ระบบสำมำรถรองรับปีปฏิทิน และ ปีงบประมำณ ได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง
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4.1.27 ระบบรองรับกำรบันทึกรำยกำร Journal ในลักษณะ Offline Mode ซึ่งจะมีกำรเชื่อมต่อ
กับ MS Excel
4.1.28 ระบบมีเครื่องมือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถจัดทำรำยงำนบัญชีเพิ่มเติมได้เองโดยไม่ต้องใช้ทักษะ
ทำงด้ำน Programming โดยรำยงำนกำหนดเป็น Excel หรือ PDF หรือ Text ได้
4.1.29 ระบบรองรับกำรนำข้อมูลเข้ำที่เป็นลักษณะ Spreadsheet หรือ CSV ในรูปแบบที่กำหนด
4.1.30 ระบบรองรับกำรนำข้อมูลออกที่เป็นลักษณะ Spreadsheet หรือ CSV หรือ XML
4.1.31 ระบบสำมำรถให้ผู้ใช้งำนที่ได้รับสิทธิทำกำรเพิ่มรหัสบัญชีได้เองตำมโครงสร้ำงที่ออกแบบ
4.1.32 ระบบสำมำรถให้ผู้ใช้งำนออกแบบกำรจัดเก็บโครงสร้ำงรหัส หน่วยปฏิบัติต่ำงๆได้
4.1.33 ระบบสำมำรถกำหนดควำมปลอดภัยในกำรบันทึกรำยกำรบัญชีตำมสิทธิ์ของผู้ใช้งำน
4.1.34 ระบบรองรับกำรสร้ำงและบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันแยกประเภทได้
4.1.35 ระบบสำมำรถก ำหนดกำรผ่ ำ นรำยกำรโดยอั ต โนมั ติ จ ำกระบบสมุ ด รำยวั น รั บ
สมุดรำยวันจ่ำย และสมุดรำยงำนทั่วไปมำที่บัญชีแยกประเภทได้ และเมื่อมีกำรผ่ำนรำยกำรแล้ว สำมำรถ
เรียกดูรำยงำนกำรเงินได้แบบ Real Time
4.1.36 ระบบรองรั บ กำรจั ด ท ำรำยงำนทำงบั ญ ชี ที่ มี ส ำระด้ ำ นบั ญ ชี ต ำมโครงสร้ ำ งมิ ติ ก ำร
วิเครำะห์ที่ได้มีกำรกำหนดไว้
4.1.37 ระบบรองรับกำรวิเครำะห์งบกำรเงินเปรียบเทียบตำมกลุ่มกิจกรรมหรือตำมหน่วยงำน
เป็นรำยวัน รำยเดือน รำยไตรมำส รำย 6 เดือน ปีงบประมำณ และรำยปีปฏิทิน เป็นต้น
4.1.38 ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำนได้ตำมเงื่อนไขโครงสร้ำงที่ได้ออกแบบไว้ เช่น ตำมรหั ส
หน่วยงำน รหัส Cost Center รหัส BU เป็นต้น
4.1.39 ระบบสำมำรถรองรับและจัดทำรำยงำนได้ ตำมที่กลุ่มงำนบัญชี ต้องกำรและตำมคู่มือ
บัญชีเงินกองทุนเพื่อบริหำรสำนักงำน (10%) บัญชีเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนกองทุนเงินทดแทน (3%)
บัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรทำงำน (22%) เช่น
(1) รำยงำนงบทดลอง
(2) รำยงำนงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน ตำมโครงสร้ำงมิติที่กำหนดไว้
เช่น แยกตำมกลุ่มกิจกรรมและหน่วยงำน
(3) รำยงำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
(4) รำยงำนหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(5) รำยงำนเงินรับฝำกอื่น
(6) รำยงำนเงินค้ำประกันสัญญำ/ผลงำน
(7) รำยงำนรำยละเอียดลูกหนี้
(8) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนี้
(9) รำยงำนงบกำรเงินเปรียบเทียบ รำยเดือน ไตรมำส และปีงบประมำณ
(10) รำยงำนงบประมำณค่ ำใช้จ่ ำยและงบประมำณรำยได้ รวมถึ งงบอนุมั ติแ ละ
งบเบิกจ่ำย
(11) งบกระแสเงินสด
(12) รำยงำนรำยละเอี ยดกำรรับ -จ่ ำยเงิ นกองทุ นเพื่อ บริห ำรส ำนัก ประกั นสั งคม
เงินเพื่อดำเนินงำนกองทุนเงินทดแทน เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
(13) รำยงำนอื่น ๆ ที่มีสำระบัญชีตำมคู่มือบัญชี เป็นต้น
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4.1.40 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกบัญชีในสมุดรำยวันรับ สมุดรำยวันจ่ำย สมุดรำยวันทั่วไป
โดยผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภท และงบทดลองได้โดยอัตโนมัติ ทุกรำยกำรโดยไม่จำกัดจำนวนรำยกำร
4.2 ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.2.1 กำรบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถำวรเข้ำระบบสำมำรถทำได้โดยกำรรับข้อมูลจำกระบบอื่นได้
โดยอัตโนมัติ เช่น จำกระบบจั ดซื้อผ่ ำ นระบบบัญชีเ จ้ำหนี้ และระบบอื่น ๆ ที่ มีส ำระในกำรบันทึกบัญชี
ทำให้สำมำรถลดควำมซ้ำซ้อนของกำรบันทึกข้อมูล หรือใช้วีธีกำรบันทึกข้อมูลโดยตรงเข้ำสู่ระบบ หรือผ่ำน
ทำง MS Excel โดยไม่ต้องมีกำรเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเพิ่มเติม
4.2.2 ระบบรองรับกำรบันทึกซื้อสินทรัพย์ในระบบจัดซื้อแบบยอดรวมกรณีที่มีรำคำต่อหน่วย
เท่ำกัน และสำมำรถแยกสินทรัพย์เป็นรำยตัวได้ในระบบสินทรัพย์ถำวร (Merge & Split)
4.2.3 ระบบรองรับกำรบันทึกเพิ่มสินทรัพย์ที่มีรำยกำรสินทรัพย์ประกอบเป็นชุดในระบบได้ โดย
สำมำรถระบุควำมสัมพันธ์ของสินทรัพย์ชุดดังกล่ำวได้
4.2.4 ระบบรองรั บ กำรบันทึกรำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรและติดตำมแหล่ งที่มำของกำรซื้อ
สินทรัพย์โดยจัดเก็บรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) คำอธิบำยรำยกำรสินทรัพย์
(2) ประเภทสินทรัพย์
(3) สถำนที่จัดเก็บสินทรัพย์
(4) อำยุกำรใช้งำนสินทรัพย์
(5) วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ
(6) วันที่ได้มำของสินทรัพย์
(7) Serial Number
(8) รหัสและชื่อผู้ขำย
(9) เลขที่เอกสำรสั่งซื้อ
(10) ใบแจ้งหนี้
(11) รหัสหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของ
(12) มูลค่ำรำคำซำก
(13) รหัสบัญชีและชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง
(14) และอื่น ๆ ฯลฯ
นอกจำกนั้นระบบต้องรองรับกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์เพิ่มเติมได้ โดยสำมำรถกำหนดพื้นที่เก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไม่ต่ำกว่ำ 15 Fields และสำมำรถแยกข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องกำรได้ตำมแต่ละหมวดหมู่ของสินทรัพย์
(Asset Category) โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมและข้อมูลไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีกำร Upgrade Software
4.2.5 ระบบสำมำรถรองรับกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำได้หลำยวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธีนับผลรวม
จำนวนปี วิธีจำนวนที่ผลิตได้ วิธีอัตรำเร่ง เป็นต้น
4.2.6 ระบบรองรับกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำแบบรำยวัน รำยเดือน และสำมำรถบันทึกรำยกำร
บัญชีค่ำเสื่อมรำคำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบั ญชีภำครัฐ รำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจะบันทึกเข้ำ
ระบบสมุดรำยวันทั่วไปโดยอัตโนมัติ โดยผ่ำนรำยงำนไปบัญชีแยกประเภท และสำมำรถพิมพ์รำยงำนเพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้
4.2.7 ระบบสำมำรถจำลองกำรวิเครำะห์ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์แบบ What-If ให้กับรำยกำร
สินทรัพย์ในระบบและรำยกำรสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
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4.2.8 ระบบสำมำรถแสดงข้อมูลรำยกำรสินทรัพย์ถำวรเพื่อตรวจสอบประวัติกำรทำรำยกำร เช่น
ประวัติกำรซ่อมแซม ประวัติกำรโอนย้ำย ประวัติกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ฯลฯ
4.2.9 ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ ระบบไม่อนุญำตให้มีกำรแก้ไขกำรคำนวณค่ำ
เสื่อมรำคำมูลค่ำทรัพย์สินทุกกรณี ยกเว้นได้รับอนุญำตจำก User ที่ควบคุมระบบเท่ำนั้น
4.2.10 ระบบอนุญำตให้มีกำรโอนทรัพย์สินจำกหน่วยเบิกจ่ำยหนึ่งไปยังหน่วยเบิกจ่ำยหนึ่ง หรือ
จำกหน่วยงำนหนึ่งไปยังอีกหน่วยงำนหนึ่ง โดยกำรโอนสินทรัพย์สำมำรถทำรำยกำรโอนโดยแยกประเภทแต่
ละครุภัณฑ์
4.2.11 ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำแต่ละประเภทครุภัณฑ์ได้โดยอัตโนมัติและไม่
สำมำรถทำรำยกำรแก้ไขวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำได้ ยกเว้นต้องได้รับอนุญำตจำก User ผู้ดูแลระบบ
4.2.12 ระบบสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบบำร์โค้ดเพื่อใช้ในกำรตรวจนับ และรองรับกำรบันทึกผล
ตรวจนับสินทรัพย์เข้ำในระบบเพื่อประโยชน์สำหรับกำรแสดงรำยกำรสูญหำยหรือผลต่ำงจำกกำรตรวจนับ
4.2.13 ระบบสำมำรถรองรับกำรแก้ไขข้อมูล (เฉพำะส่วนกลำง) ได้หลำยๆ รำยกำรในครำว
เดียวกัน เช่น ในกรณีที่ต้องกำรโอนสินทรัพย์ทุกรำยกำรจำกหน่วยเบิกจ่ำยเดิมไปยังหน่วยเบิกจ่ำยใหม่ (Mass
Function)
4.2.14 ระบบรองรับกำรทำ Revaluation ได้
4.2.15 ระบบรองรับกรณี Construction in Progress สำหรับงำนก่อสร้ำงงวดเดียว หรือหลำย ๆ งวด
งำนระหว่ำงทำ และจะมีกำรโอนเป็นสินทรัพย์เมื่อมีกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
4.2.16 ระบบรองรั บ กำร ปรั บ ปรุ ง สิ น ทรั พ ย์ ประเภทที่ เ ป็ น Expense and Amortize
Adjustment
4.2.17 ระบบรองรับกำรปรับปรุงข้อมูลที่รำคำทุน, จำนวนปีอำยุงำน และค่ำเสื่อมรำคำสะสม
4.2.18 รำยกำรสินทรัพย์บำงรำยกำรอำจบันทึกบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว สำมำรถปรับปรุง
รำยกำรบัญชี จัดทำทะเบียนสินทรัพย์คุม โดยสำมำรถคิดค่ำเสื่อมรำคำย้อนหลังได้
4.2.19 ระบบรองรับกำรบันทึกขำยหรือตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร และสินทรัพย์ที่ได้รับบริจำค
จำกระบบได้ ตำมเงื่อนไขอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(1) บันทึกขำยหรือตัดจำหน่ำยแบบเต็มมูลค่ำ
(2) บันทึกขำยหรือตัดจำหน่ำยแบบบำงส่วนไม่เต็มมูลค่ำ
(3) บันทึกขำยหรือตัดจำหน่ำยสำหรับสินทรัพย์มำกกว่ำ 1 รำยกำรพร้อมกัน
4.3 ความสามารถทั่วไปของระบบการจัดการตามหลักการบัญชีมาตรฐานบัญชีภาครัฐ มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.3.1 ระบบสำมำรถระบุ ข้อมูลผังองค์กร รหัสงบประมำณ ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน และรหั ส
กิจกรรมหลักสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลจำกฐำนข้อมูลหลักเหล่ำนี้มำใช้ในฟังก์ชันอื่นๆ ได้
4.3.2 ระบบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบ
ให้มีกำรระบุเงื่อนไขเหตุกำรณ์ได้ตำมที่ต้องกำรจำกระบบต้นทำง (Accounting Event)
ได้ในแบบลักษณะ Configurable หรือให้มีกำรระบุข้อมูลได้ตำมลักษณะ Pass Through จำกระบบต้นทำง
4.3.3 ระบบสำมำรถสำมำรถจัดเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละ Rule ได้ดังนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) ชื่อและรหัสของ Rule (Rule Name and ID)
(2) ประเภทของกฎ (Rule Type)
(3) ประเภทของ Event (Event Type)
(4) ชื่อและรหัส Event (Event Name and ID)
(5) คำอธิบำย (Description)
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(6) ระบบต้นทำง (Source)
(7) กำรจัดกลุ่มเพื่อบันทึกบัญชี (Account Grouping)
(8) ระยะเวลำเริ่มต้น/สิ้นสุดของ Rule
(9) รหัสบัญชีในกำรบันทึกบัญชี (Account Code)
(10) สถำนะของกำรใช้งำน Rule (Enable /Disable)
(11) วันที่สร้ำง Rule / ผู้สร้ำง Rule
(12) แหล่งที่มำของเงิน
(13) รหัสต้นทุน
(14) รหัสแผนงบประมำณ
(15) รหัสหน่วยงำน
(16) รหัสหน่วยเบิกจ่ำย
(17) รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย
4.3.4 ระบบสำมำรถปรับเปลี่ยนกำรตั้งสถำนะของ Rule เชื่อมโยงกับกำรใช้งำน Rule ได้ เช่น
เมื่อ Rule นั้นมีสถำนะ Disable จะไม่สำมำรถนำไปใช้งำนได้ เป็นต้น
4.3.5 ระบบสำมำรถก ำหนดวั น เริ่ ม ต้ น และวั น ที่ สิ้ น สุ ด กำรใช้ ง ำน Accounting Rule
ล่วงหน้ำได้ เพื่อให้ User สำมำรถกำหนด Rule ล่วงหน้ำได้
4.3.6 ระบบสำมำรถคัดลอก Rule ที่กำหนดไว้แล้วในระบบ เพื่อนำไปเป็นตัวตั้งต้นเพื่อในกำร
สร้ำง Rules ใหม่ได้
4.3.7 ระบบสำมำรถลบ Accounting Rule ในกรณีที่ไม่เคยมีกำรใช้งำน และป้องกันไม่ให้
User ลบ Accounting Rule ที่เคยมีกำรใช้งำนแล้ว
4.3.8 ระบบสำมำรถจัดทำ Mapping รหัสของ Segment ทำงบัญชีจำกข้อมูลที่ระบบต้นทำง
ส่งให้ โดยสำมำรถสร้ำงเงื่อนไขจำกหลำย Field ข้อมูลรวมกัน (Single or Combined Field Mapping) หรือ
กำหนดกำร Mapping แบบเป็นหลำยค่ำได้( Multiple Mapping) หรือกำหนดเป็นช่วงเวลำ (Date Range
Mapping) ได้โดยอัตโนมัติ
4.3.9 ระบบสำมำรถจั ด ล ำดั บ กำร Mapping ข้ อ มู ล ก่ อ นหรื อ หลั ง ได้ (Priority Mapping)
ได้ถูกต้องครบถ้วน
4.3.10 ระบบสำมำรถรับข้อมูลจำกระบบต้นทำงในรูปแบบรำยกำรบันทึกบัญชี (GL Transaction)
ได้ถูกต้องครบถ้วน
4.3.11 ระบบสำมำรถทำกำร Mapping ข้อมูลจำกระบบต้นทำง ให้เป็นหรืออยู่ในรูปแบบข้อมูล
ที่ทำงบัญชีต้องกำรได้ เช่น กำร Mapping ข้อมูลจำกระบบต้นทำง ให้เป็น Segment ตำมที่ทำงบัญชีกำหนด
4.4 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivables) มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.4.1 ระบบสำมำรถกำหนดรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงรหัสลูกค้ำ รวมทั้งประเภทของลูกค้ำได้
4.4.2 ระบบรองรับกรณีที่ลูกค้ำมีกำรรวมตัวกันทำงธุรกิจ (Business Acquisition) สำมำรถทำ
กำรรวม (Merge) ข้อมูลลูกค้ำเข้ำด้วยกันได้
4.4.3 ระบบสำมำรถจัดเก็บประวัติกำรทำรำยกำรต่ำงๆ ของลูกค้ำได้
4.4.4 ระบบสำมำรถจัดทำใบแจ้งหนี้ในลักษณะที่เป็น Batch Control ได้
4.4.5 ระบบสำมำรถทำกำรสร้ำงรำยกำรใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring Invoice) ได้
4.4.6 เมื่อทำกำรบันทึกรำยกำรใบแจ้งหนี้ หรือใบตรวจรับ ระบบสำมำรถเชื่อมโยงรำยกำรทำง
บัญชีตำมที่กำหนดไว้ให้ และสำมำรถทำกำรแก้ไขได้ ในกรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรบัญชีในใบแจ้งหนี้
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4.4.7 ระบบสำมำรถทำกำรบันทึกรำยละเอียดภำษีขำยเพื่อใช้ในกำรจัดทำรำยงำนภำษีขำย
รวมทั้งทำกำรคำนวณภำษีขำยที่เกิดขึ้นได้ในใบแจ้งหนี้ ตำมรหั ส ภำษีที่กำหนดไว้ได้ และสำมำรถจัดทำ
รำยงำนภำษีขำยเพื่อนำส่งกรมสรรพำกร
4.4.8 ระบบสำมำรถจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบตำมต้องกำรได้
4.4.9 ในกำรบั น ทึ ก รำยกำรลดหนี้ ผู้ ใ ช้ ส ำมำรถอ้ ำ งถึ ง รำยกำรใบแจ้ ง หนี้ ใ นระบบเพื่ อ
ดึงข้อมูลในใบแจ้งหนี้มำใช้ในกำรบันทึกข้อมูลใบลดหนี้ได้
4.4.10 ระบบจะทำกำรสร้ำงรำยกำรบัญชีให้กับรำยกำรเพิ่ม/ลดหนี้ได้โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ
กำรบันทึกใบแจ้งหนี้
4.4.11 ระบบสำมำรถจัดพิมพ์เอกสำรต่ำงๆในรูปแบบตำมต้องกำรได้ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่ม/ลดหนี้
และใบเสร็จรับเงิน ได้
4.4.12 กำรบั นทึกรำยกำรรับเงิน (Receipt) ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรในลั กษณะที่เป็น
Batch Control ได้
4.4.13 ระบบสำมำรถทำกำรบันทึกกำรรับเงินได้หลำยรูปแบบ เช่น เงินสด เช็คเงินสด เช็คสั่ง
จ่ำยล่วงหน้ำ เครดิตกำร์ด กำรรับเงินอัต โนมัติ (Automatic Receipt) เป็นต้น รวมทั้งสำมำรถ ทำกำรรับ
ข้อมูลกำรรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
4.4.14 ระบบสำมำรถท ำกำรบั น ทึ ก กำรตั ด ยอดรำยกำรรั บ เงิ น กั บ รำยกำรแจ้ ง หนี้ ใ ห้
โดยอัตโนมัติ
4.4.15 ระบบสำมำรถทำกำรรับเงินอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรแจ้งหนี้ โดยระบบจะทำกำรสร้ำง
รำยกำรบัญชีให้โดยอัตโนมัติ
4.4.16 ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นเจ้ำหนี้เช่นกัน ระบบสำมำรถทำกำรหักล้ำงยอดระหว่ำงบัญชีกันได้
4.4.17 ระบบสำมำรถวิเครำะห์ ข้อมูล อำยุลู กหนี้กำรค้ำตำมระยะเวลำที่คงค้ำงในแต่ล ะงวด
(Aging Analysis) เพื่อใช้ในกำรติดตำมเก็บเงิ นจำกลูกหนี้ได้ โดยผู้ใช้สำมำรถทำกำรกำหนดรอบระยะเวลำ
(Aging Bucket) ได้ตำมต้องกำร
4.4.18 ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำนยอดค้ำงชำระของลูกหนี้ (Statement)
4.4.19 ระบบสำมำรถจัดทำจดหมำยทวงหนี้ (Dunning Letter) ตำมรูปแบบที่กำหนด
4.4.20 ระบบสำมำรถค ำนวณค่ ำ ปรั บ ตำมเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดได้ เช่ น Fixed Rate, Fixed
Amount, Charged Schedule (Rate ตำมจำนวนวันที่ค้ำงชำระ) และสำมำรถเลือกได้ที่จะให้รวมค่ำปรับใน
ใบแจ้งหนี้ หรือแยกออกมำเป็นใบเพิ่มหนี้
4.4.21 ระบบมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยในกำรจัดทำรำยงำนให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องกำร
4.4.22 ระบบสำมำรถสอบถำมข้อมูลลูกหนี้รำยตัว และสำมำรถดูรำยละเอียดของรำยกำรต่ำงๆ
เช่น รำยละเอียดใบแจ้งหนี้ รำยกำรรับเงิน เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องได้
4.4.23 ระบบสำมำรถทำกำรส่งข้อมูลรำยกำรบัญชี จำกสมุดรำยวันรับ สมุดรำยวันจ่ำยและสมุด
รำยวัน ทั่ว ไป ไปยั งระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ได้ โดยสำมำรถสอบทำนข้อมูล จำกสมุด
รำยวันรับ สมุดรำยวันจ่ำย และสมุดรำยวันทั่วไปก่อนที่ผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภททั่วไป และสำมำรถ
เลือกวิธีกำรจัดส่งเป็นแบบรำยละเอียดหรือแบบสรุปตำมทีบ่ ัญชีต้องกำรได้
4.4.24 ระบบสำมำรถทำกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบจั ดกำรเงินสด (Cash Management) เพื่อ
ทำกำรกระทบยอดข้อมูลกับใบแจ้งยอดธนำคำรและจัดทำประมำณกำรเงินสดได้
4.4.25 ระบบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไขรำยกำรตำมที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด
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4.4.26 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูลลูกหนี้ทั้งในลักษณะที่เป็นลูกหนี้ประจำและลูกหนี้
ที่ติดต่อเพียงครั้งเดียวได้
4.4.27 ระบบสำมำรถรองรั บกำรบั น ทึ กและกำรติด ตำมกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ยื ม เจ้ ำหน้ ำ ที่ ข อง
หน่วยงำนเป็นรำยบุคคล
4.4.28 ระบบไม่อนุญำตให้มีกำรบันทึกข้อมูลลูกหนี้หลักที่มีชื่อซ้ำกันได้
4.4.29 ระบบสำมำรถดึงรำยงำนแสดงผลลูกหนี้แยกตำมโครงสร้ำงผังบัญชีที่ได้กำหนดไว้
4.4.30 ระบบสำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรชำระเงินของลูกหนี้ได้ไม่จำกัดและสำมำรถให้ระบบทำ
กำรคำนวณวันครบกำหนดและส่วนลดได้
4.4.31 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกรำยกำรเงินมัดจำ
4.4.32 ระบบสำมำรถออกใบเสร็จรับเงินรับล่วงหน้ำที่ยังไม่ผ่ำนกำรตั้งลูกหนี้
4.4.33 ระบบสำมำรถบันทึกรำยได้ของแต่ละรำยกำรได้ตำมโครงกำรได้ที่กำหนดไว้ในผังบัญชี
4.4.34 ระบบสำมำรถรองรับ กำรรั บช ำระจำกรำยกำรตั้งหนี้ ห ลำยรำยกำรในกำรช ำระหนี้
1 ครั้ง สำหรับลูกหนี้รำยเดียวกัน
4.4.35 ระบบสำมำรถรองรับกำรรับชำระบำงส่วนจำกรำยกำรตั้งหนี้ 1 รำยกำร
4.4.36 ระบบสำมำรถบั น ทึ ก รำยกำร แก้ ไ ข และยกเลิ ก ใบลดหนี้ แ ละใบเพิ่ ม หนี้
(Credit Note/Debit Note) โดยสำมำรถอ้ำงอิงใบแจ้งหนี้ และแสดงยอดเงินคงเหลือหลังจำกกำรลดหนี้ หรือ
เพิ่มหนี้ได้
4.4.37 ระบบสำมำรถรองรับกำรรับชำระเงินบำงส่วนและเต็มจำนวนได้
4.4.38 ระบบสำมำรถรองรับกำรกำหนดวงเงินลูกค้ำในแต่ละรำย
4.4.39 ระบบสำมำรถออกใบแจ้งหนี้ เมื่อถึงวันครบกำหนด
4.4.40 ระบบสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งหนี้รำยกำรที่ครบกำหนดกำรรับชำระ
4.4.41 ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำนพื้นฐำนของระบบลูกหนี้ได้ อำทิ เช่น
(1) รำยงำนรำยละเอียดประวัติลูกหนี้
(2) รำยงำนวิ เ ครำะห์ Aging ลู ก หนี้ ร ำยตั ว ในแต่ ล ะช่ ว งเวลำได้ แ บบสรุ ป และ
แบบแจกแจงได้
(3) รำยงำนวิเครำะห์ Aging เงินยืมของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
(4) รำยงำนสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงินยืม และยอดค้ำงชำระของเจ้ำหน้ำที่แต่ละคน
(5) รำยงำนแสดงยอดคงเหลือลูกหนี้แต่ละรำย
(6) รำยงำนสถำนะลูกหนี้
(7) รำยงำนใบสำคัญต่ำง ๆ
(8) รำยงำนใบแจ้งหนี้
4.5 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบบัญชีเจ้ำหนี้ (Account Payables) มีคุณสมบัติดังนี้
4.5.1 ระบบสำมำรถทำกำรจับคู่ระหว่ำงรำยกำรสั่งซื้อ และรำยกำรรับของที่เป็นของผู้ขำยรำย
เดี ย วกั น โดยสำมำรถอ้ ำ งถึ ง รำยละเอี ย ดกำรจั ด ซื้ อ จ ำนวน รำคำ และรำยละเอี ย ดของผู้ ข ำย
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในใบกำกับสินค้ำ (Invoice) ของผู้ขำยและสำมำรถตั้งหนี้ในระบบให้เอง
โดยอัตโนมัติ
4.5.2 ระบบสำมำรถสร้ำงรำยกำรใบกำกับสินค้ำที่เกิดขึ้นประจำแบบอัตโนมัติ (Recurring Invoice)
4.5.3 ระบบมีระบบป้องกันกำรสร้ำงใบกำกับสินค้ำซ้ำในผู้ขำยรำยเดียวกัน
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4.5.4 ระบบมีเครื่องมือช่วยในกำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีแบบอัตโนมัติ และสำมำรถแก้ไขข้อมูล
โดย User ระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
4.5.5 ระบบสำมำรถน ำเข้ำข้อมูล ใบกำกับสิ นค้ำจำกกำรเชื่อมโยงข้อมูล ใบกำกับสิ นค้ำจำก
ภำยนอกได้ (Invoice Open Interface)
4.5.6 ระบบสำมำรถคำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีหัก ณ ที่จ่ำย พร้อมคำนวณยอดซื้อได้
4.5.7 ระบบสำมำรถกำหนดอำนำจในกำรอนุมัติกำรตั้งหนี้ตำมวงเงิน หรือเงื่อนไขอื่น เช่น ตำม
ประเภทรำยกำรตั้งหนี้ พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังผู้มีอำนำจเพื่อทำกำรอนุมัติโดยตรงผ่ำนระบบ หรือผ่ำนช่องทำงอื่น
เช่น E-mail
4.5.8 ระบบสำมำรถทำจ่ำยได้หลำยวิธี เช่น เช็ค, เงินสด, อิเล็กทรอนิกส์
4.5.9 ระบบมีหน้ำจอที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรจ่ำยต่ำงๆ ทั้งในเชิงกรำฟหรือแสดง
เป็นรำยละเอียด เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบสถำนะกำรจ่ำยได้ง่ำย
4.5.10 ระบบรองรับกำรบันทึกเงินยืมทดรองรวมถึงรำยกำรหักล้ำงเงินยืมทดรอง ซึ่งมีกรณีเงิน
ยืมทดรองเท่ำกับรำยกำรค่ำใช้จ่ำย เงินยืมทดรองมำกกว่ำรำยกำรค่ำใช้จ่ำย เงินยืมทดรองน้อยกว่ำรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำย
4.5.11 ระบบรองรับกำรบันทึกจัดเก็บเอกสำรแนบได้
4.5.12 ระบบรองรับกำรบันทึกกำรตั้งหนี้ โดยสำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบงำนจัดซื้อ /
จัดจ้ำง เป็นต้น
4.5.13 ระบบรองรับกำรเชื่อมต่อกับกำรควบคุมงบประมำณ
4.5.14 ระบบรองรับขั้นตอนกำรอนุมัติ รำยกำรตั้งหนี้ก่อนที่จะทำกำรบันทึกรำยกำรจ่ำยชำระหนี้
4.5.15 ระบบรองรับกำรตั้งหนี้ทั้งแบบ 1 Way, 2 Ways และ 3 Ways Matching
4.5.16 ระบบรองรับกำรทยอยชำระเงิน
4.5.17 ระบบรองรับกำรตรวจสอบข้อมูลกำรมีเลขที่ Invoice ซ้ำในระบบของแต่ละผู้ขำยและผู้
ให้บริกำร
4.5.18 ระบบรองรับกำรทำ Groups of Payments ในกรณีที่กำหนดเงื่อนไข รำยกำรที่ครบ
กำหนดชำระ
4.5.19 ระบบรองรับกำรสร้ำงฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยสำมำรถกำหนดให้เป็น Free Text หรือ
List of Value เพื่อลด Human Error
4.5.20 ระบบสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบงำนบัญชีสินทรัพย์ถำวร และระบบจัดซื้อได้
4.5.21 ระบบรองรับกำรสร้ำงและแก้ไขข้อมูลประวัติผู้ขำย/เจ้ำหนี้ได้
4.5.22 ระบบรองรับกำรกำหนดรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงรหัสผู้ขำย/เจ้ำหนี้ รวมทั้งประเภทของ
ผู้ขำย/เจ้ำหนี้ได้
4.5.23 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูลเจ้ำหนี้ ทั้งในลักษณะที่เป็นเจ้ำหนี้ประจำและ
เจ้ำหนี้ที่ติดต่อเพียงครั้งเดียวได้
4.5.24 ระบบรองรับกำรตรวจสอบประวัติเจ้ำหนี้ในแต่ละรำยได้
4.5.25 ระบบสำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรชำระเงินของเจ้ำหนี้ได้ไม่จำกัด เพื่อให้ระบบทำกำร
คำนวณวันครบกำหนดและส่วนลด
4.5.26 ระบบรองรับกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยของแต่ละรำยกำรโดยกำหนดตำมมิติที่ทำกำรวิเครำะห์ได้
4.5.27 ระบบรองรับกำรบันทึกกำรตัง้ เจ้ำหนี้ โดยนำข้อมูลจำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำง และระบบกำร
ตั้งค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เพื่อบันทึกกำรตั้งเจ้ำหนี้โดยอัตโนมัติ
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4.5.28 ระบบรองรั บ กำรบัน ทึกรำยกำรได้ห ลำยสกุล เงินและบันทึ กตำมประเภทของอัตรำ
แลกเปลี่ย นได้ เช่น อัตรำซื้อ อัตรำขำย รวมถึงกำรคำนวณกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศให้ อัตโนมัติ
รวมทั้งกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชี และผ่ำนไปรำยกำรที่เกี่ยวข้องทำงบัญชี
4.5.29 ระบบสำมำรถกำหนดทะเบียนคุมเช็คได้ทั้งแบบ Running เลขที่เช็คอัตโนมัติหรือกำหนด
เอง และสำมำรถกำหนดทะเบียนคุมเช็คไม่ให้มีเลขซ้ำกันได้หำกเป็นเช็คธนำคำรเดียวกัน
4.5.30 ระบบสำมำรถจัดพิมพ์ใบสำคัญ กำรจ่ำยเงิน ใบสำคัญกำรรับเงิน และเช็คตำมรูปแบบ
รำยงำนที่ต้องกำรได้
4.5.31 ระบบรองรับกรณีที่มีกำรยกเลิกเช็คและสำมำรถกลับรำยกำรบัญชีได้โดยอัตโนมัติ และ
สำมำรถเรียกดูหลักฐำนในกำรยกเลิกได้
4.5.32 ระบบรองรับกำรบันทึกรำยกำรภำษี หัก ณ ที่จ่ำยได้หลำยรำยกำรและหลำยอัตรำต่อ
รำยกำรชำระเดียวกันได้
4.5.33 ระบบรองรับกำรบันทึกและติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินสดย่อยได้
4.5.34 ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำนพื้นฐำนของระบบเจ้ำหนี้ได้ อำทิ เช่น
(1) รำยงำนรำยละเอียดประวัติเจ้ำหนี้
(2) รำยงำนวิเครำะห์ Aging เจ้ำหนี้รำยตัว ในแต่ละช่ว งเวลำได้แบบสรุปและแบบ
แจกแจงได้
(3) รำยงำนวิเครำะห์เจ้ำหนี้
(4) รำยงำนใบสำคัญต่ำงๆ
(5) รำยงำนทะเบียนคุมกำรจ่ำยเช็คตำมรอบระยะเวลำ รำยวัน รำยเดือน รำยไตรมำส
รำย 6 เดือน ตำมปีงบประมำณและตำมปีปฏิทิน เป็นต้น
(6) รำยงำนภำษีซื้อ
(7) รำยงำนเบิกจ่ำยเงินสดย่อย
(8) รำยงำนกระทบยอดระหว่ำง PO กับ AP
5. ระบบงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ
5.1 สำมำรถจัดกำรควำมปลอดภัยของข้อมูลตำมแผนกหรือลำดับชั้นของสำนักงำนประกันสังคมได้
5.2 สำมำรถทำกำรอัปเดตและดำวน์โหลดข้อมูลจำก Excel ได้
5.3 สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมเคลื่อนไหวและระบุบันทึกประวัติของผู้ใช้งำนได้
5.4 สำมำรถก ำหนดกำรดู แ ลระบบผู้ ใ ช้ ไ ด้ ห ลำยคน (เช่ น มี ค วำมสำมำรถเป็ น กำรดู แ ลระบบ
พร้อมกันสำหรับมำกกว่ำ 1 คน)
5.5 ระบบสำมำรถกำหนดและสร้ำงกำรควบคุมงบประมำณได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งสำมำรถบันทึก
งบประมำณในระบบหรือสำมำรถใช้ Function กำรนำเข้ำข้อมูลจำกไฟล์ Excel ได้
5.6 สำมำรถจั ด ท ำกระบวนกำรจั ด ตั้ ง ค ำของบประมำณ ตำมโครงสร้ ำ งแบบเสนอโครงกำร
(แบบ กนผ ข1) และแบบเสนอขออนุมัติโครงกำร (แบบ กนผ ข2) และสำมำรถอัพโหลดเอกสำรเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ
5.7 สำมำรถจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย แผนปฏิบัติ
รำชกำรจำกกำรกันเงิน โดยกำหนดแยกรำยยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งำน/โครงกำร หน่วยงำน ภำค/ภำพรวมทั่วประเทศ
5.8 สำมำรถจัดทำงบประมำณในรูปแบบ Spreadsheet ได้
5.9 สำมำรถกำหนดสิทธิผู้ใช้งำนแต่ละหน่วยงำน/บันทึก/อนุมัติ/เรียกดูรำยงำน
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5.10 สำมำรถกำหนดสิทธิผู้ใช้ในกำรเรียกดูข้อมูลของหน่วยงำนอื่นๆ ในเรื่องที่เป็นงำนในควำม
รับผิดชอบของระบบแผนและงบประมำณที่เกี่ยวข้องได้
5.11 สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมมุมมองที่กำหนด เช่น ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน,
กลุ่ มหมวดรำยจ่ ำย, กลุ่ ม หน่ ว ยงำน, หน่ว ยงำน, ยุท ธศำสตร์ ช ำติ และแผนระดั บ ชำติ อื่น ๆ ยุ ทธศำสตร์
สำนักงำน กลยุทธ์ แผนงำน งำน/โครงกำร ตัวชี้วัด เป็นต้น
5.12 สำมำรถติดตำมแผนและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
แผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย แผนปฏิบัติรำชกำรจำกกำรกันเงิน ตำมรูปแบบต่ำงๆ ตำมมุมมองที่
กำหนด เช่น ปีงบประมำณ ปีปฏิทิน หน่วยงำน งำน/โครงกำร ยุทธศำสตร์ ภำพรวม (ทุกหน่วยปฏิบัติ)
5.13 สำมำรถติดตำมผลตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนปฏิบัติ
รำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย แผนปฏิบัติรำชกำรจำกกำรกันเงิน จำแนกตำมยุทธศำสตร์ จำแนกตำมหมวด
รำยจ่ำย จำแนกตำมแผนงำน หน่วยงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำย รำยภำค/ทั่วประเทศ
5.14 คุณลักษณะในส่วนของข้อมูลพื้นฐำน
5.14.1 สำมำรถกำหนดข้อมูลพื้นฐำน เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงำน งำน/โครงกำร เป็นต้น เพื่อใช้ในกำรบริหำร
ติดตำมหน่วยงำน/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและควบคุมงบประมำณ
5.14.2 สำมำรถกำหนดกลุ่มหมวดรำยได้ เช่น งบดำเนินงำน งบลงทุน เป็นต้น
5.14.3 สำมำรถกำหนดหมวดรำยได้ เช่น หมวดค่ำใช้จ่ำยพนักงำน หมวดค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น
5.14.4 สำมำรถกำหนดหมวดรำยจ่ำยย่อย โดยสำมำรถอ้ำงอิงถึงรหัสบัญชีได้
5.14.5 สำมำรถกำหนดงบประมำณของแต่ละหน่วยงำนได้
5.14.6 สำมำรถกำหนดโครงสร้ำงของรหัสที่ใช้คุมงบประมำณได้
5.14.7 สำมำรถกำหนดเงื่อนไขย่อยในกำรบันทึกข้อมูล ของแต่ละหมวดรำยจ่ำย เช่น ระบุ
หน่วยงำน ระบุแผนงำน/โครงกำร ระบุประเภทงบ (เช่น งบดำเนินงำน งบลงทุน งบสำรองทั่วไป-ดำเนินงำน
งบสำรองทั่วไป-งบลงทุน)
5.15 กำรจัดเตรียมและตั้งงบประมำณ
5.15.1 สำมำรถจัดเตรียมและตั้งงบประมำณและบันทึกงบประมำณแต่ละรำยกำรได้
5.15.2 สำมำรถรองรับกำรจำแนกงบประมำณได้หลำยมิติ เช่น
(1) จำแนกตำมผังโครงสร้ำง กำรแบ่งส่วนงำนของสำนักงำนประกันสังคม
(2) จำแนกตำมประเภทงบประมำณ เช่น งบลงทุน งบดำเนินงำน เป็นต้น
5.15.3 สำมำรถตรวจสอบและกระทบยอดงบประมำณที่ตั้งไว้ในรำยละเอียดกับยอดรวมได้
5.15.4 รองรับกำรควบคุม Version สำหรับกำรจัดทำงบประมำณและกำหนด Password ใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลงบประมำณได้
5.15.5 มีข้อควำมให้ใส่เหตุผลในกำรแก้ไขงบประมำณที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบงบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ งบประมำณที่เปลี่ยนแปลง
5.15.6 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลงบประมำณได้ทุกครั้งที่มีกำรปรับปรุง
5.15.7 สำมำรถให้มีกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก แผนงำน/โครงกำร/รำยกำรงบประมำณ
ที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้วโดยผู้มีอำนำจที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในระบบได้
5.16 กำรบริหำรงบประมำณ
5.16.1 สำมำรถกำหนดเกณฑ์กำรจัดสรรปันส่วนและกำรจองใช้งบประมำณ
5.16.2 สำมำรถจัดกำรกำรจัดสรรงบประมำณที่ซับซ้อนได้ตำมเงื่อนที่กำหนด
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5.16.3 สำมำรถแยกประเภทของกำรกัน/ใช้งบประมำณได้ เช่ น จำกกำรออก PR ,PO รำยจ่ำย
ที่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น
5.16.4 รองรับกำรควบคุมงบประมำณทั้งแบบอนุญำตให้เกินงบประมำณโดยมีกำรแจ้งเตือน
หรือ ให้ระบบระงับรำยกำรจนกว่ำจะมีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือขยำยงบประมำณ
5.16.5 รองรับลักษณะกำรสะสมยอด หรือตัดงบประมำณในช่วงระยะเวลำต่ำงๆได้
5.16.6 รองรับกำรตรวจสอบงบประมำณคงเหลือได้แบบ Real-Time ด้วยวิธีกำรเรียกดูผ่ำน
หน้ำจอหรือพิมพ์รำยงำนได้
5.16.7 สำมำรถเรียกดูเปรียบเทียบงบประมำณที่ตั้งไว้เทียบกับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
5.17 กำรวำงแผนปฎิบัติรำชกำร
5.17.1 สำมำรถทำกำรวำงแผนทำงกำรเงินและกำรจัดงบประมำณเพื่อขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
ระบบจำกรูปแบบทำงกำรเงินขององค์กร (จำกระดับบริหำรสู่ระดับล่ำง) แล้วปรับเปลี่ยนโดยหัวหน้ำระดับ
สำยงำน (จำกล่ำงขึ้นไป)
5.17.2 สำมำรถวำงแผนกำรพยำกรณ์และกำรรำยงำนแบบข้อมูลปัจจุบันให้ผู้ใ ช้เห็นผลลัพธ์ที่
รวมเข้ำด้วยกัน หลังจำกป้อนข้อมูลลงในระบบแล้ว
5.17.3 สำมำรถเปิดให้ผู้ใช้ที่ทำงำนพร้อมกันเพื่อดูข้อมูลปัจจุบันและวิเครำะห์งบประมำณและ
รำยงำนเทียบกับข้อมูลจริง
5.17.4 สำมำรถเปิดใช้งำนกำรวิเครำะห์หลำยมิติตำมควำมต้องกำร คือ
(1) เงื่อนไขของเวลำ (รอบระยะบัญชี)
(2) สถำนกำรณ์ (สภำพควำมเป็นจริงเทียบกับกำรคำดกำรณ์เป้ำหมำย)
(3) ตำมลำดับชั้นขององค์กร
5.17.5 สำมำรถแนบเอกสำรกับแผนและกำรพยำกรณ์คำดกำรณ์
5.18 สำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้
5.19 งบประมำณประจำปี มีขั้นตอน ดังนี้
5.19.1 แจ้ งเวีย นปฏิทิน ทิศทำงกำรขอรับจัดสรรเงิน/หลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรขอรับ
จัดสรรเงินประจำปี
5.19.2 ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ
5.19.3 หน่วยงำนบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมำณ ตำมโครงร่ำงโครงกำร/และหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ (User ผู้ปฏิบัติ)
5.19.4 อนุมัติโครงกำร/คำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/คำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
5.19.5 กองคลั ง /กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนั กงำนเลขำนุ ก ำรกรม ดึง ข้ อ มู ล ค ำขอตั้ ง
งบประมำณจำกระบบมำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
5.19.6 เสนอคณะท ำงำนกลั่ น กรองรำยละเอี ย ดกำรเสนอขอรั บ จั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ
บริหำรงำนสำนักงำนประกันสังคม เพื่อพิจำรณำคำขอตั้งงบประมำณของหน่วยงำนต่ำงๆ
5.19.7 นำเสนอคำขอตั้งเบื้องต้นเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำร เพื่อได้กรอบวงเงินคำขอ
ตั้งงบประมำณเบื้องต้น
5.19.8 เสนอคำขอตั้งงบประมำณเบื้องต้นต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบประมำณ และนำเสนอ
คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำ (คณะกรรมกำรฯ มอบคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ พิจำรณำในรำยละเอียด)
5.19.9 คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองรำยละเอียด และเสนอ
คณะกรรมกำรฯ ให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติวงเงิน
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5.19.10 กองคลังจัดทำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ
(ปลัดกระทรวงแรงงำน) และประกำศสำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร
5.19.11 กองนโยบำยและแผนงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนปฏิบัติรำชกำรจำก
กำรกันเงิน (ของหน่วยงำน)
5.19.12 หน่วยงำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
5.19.13 กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนกำหนดไว้
5.19.14 หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีแผนปฏิบัติ
รำชกำรจำกกำรกันเงิน และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
5.20 งบประมำณระหว่ำงปี มีขั้นตอนดังนี้
5.20.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
5.20.2 ตั้ ง ค่ ำ ยุ ท ธศำสตร์ / โครงร่ ำ งโครงกำร/ตั ว ชี้ วั ด /ข้ อ มู ล ประมำณและค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย/
ปีงบประมำณ
5.20.3 หน่วยงำนบันทึกข้อมูลคำขอตั้งตำมโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติ ตำมหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ (User ผู้ปฏิบัติ)
5.20.4 อนุมัติโครงกำร/คำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/คำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
5.20.5 กองคลั ง /กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนั กงำนเลขำนุ ก ำรกรม ดึง ข้ อ มู ล ค ำขอตั้ ง
งบประมำณจำกระบบมำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
5.20.6 เสนอคณะอนุ ก รรมกำรกลั่ น กรองงบฯ เพื่ อ พิ จ ำรณำในรำยละเอี ย ด และเสนอ
คณะกรรมกำรฯ เพื่ออนุมัติ
5.20.7 กองคลั งจัดทำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ
(ปลัดกระทรวงแรงงำน) และประกำศสำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร
5.20.8 กองนโยบำยและแผนงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปฏิทิน และปีงบประมำณ
(ของหน่วยงำน)
5.20.9 หน่วยงำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
5.20.10 กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนกำหนดไว้
5.20.11 หน่ ว ยงำนบั น ทึกผลกำรดำเนินงำน ตำมตัว ชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและ
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
5.21 กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ มีขั้นตอนดังนี้
5.21.1 กรณีเปลี่ยนแปลงเงินของหน่วยงำนเอง มีขั้นตอนดังนี้
5.21.1.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
5.21.1.2 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเงิน (ในระบบ)/ พร้อมนำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ)
5.21.1.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
5.21.1.4 กองนโยบำยและแผนงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร
5.21.1.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลคำขอเปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
5.21.1.6 กองคลังบันทึกกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
5.21.1.7 หน่ ว ยงำนบั น ทึ ก แผนกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรจำก
เงินเหลือจ่ำยและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
5.21.1.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย
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5.21.2 ขอสนับสนุนเงินเหลือจ่ำย มีขั้นตอนดังนี้
5.21.2.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
5.21.2.2 บันทึกคำขอสนับสนุนเงิน (ในระบบ) พร้อมนำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ)
5.21.2.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
5.21.2.4 กองนโยบำยและแผนงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร
5.21.2.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลคำขอสนับสนุนเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
5.21.2.6 กองคลังบันทึกผลกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
5.21.2.7 หน่วยงำนบันทึกแผนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือ
จ่ำยและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
5.21.2.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย
5.22 รำยงำนของระบบงบประมำณ
5.22.1 รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ...(รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี)
5.22.2 รำยงำนกำรโอนจั ดสรรงบประมำณให้หน่วยงำน (งวด)(รำยปี/รำยเดือน/รำยไตรมำส
ตำมแผนงำน/โครงกำร/รำยกำร)
5.22.3 รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.... คงเหลือ (รำยวัน/รำยเดือน/
รำยไตรมำส/รำยปี)
5.22.4 รำยงำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.... (รำยวัน/รำย
เดือน/รำยไตรมำส/รำยปี)
5.22.5 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ....(รำยวัน/รำย
เดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) ภำพรวม/รำยหน่วย/แผนงำน/รำยกำร
6. ระบบติดตามและประเมินผล
6.1 คุณลักษณะทั่วไปของระบบ
สำมำรถติดตำมแผนและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
แผนปฏิบั ติร ำชกำรจำกเงินเหลื อจ่ ำย แผนปฏิบัติรำชกำรจำกกำรกันเงิน ตำมรูปแบบต่ำงๆ ตำมมุมมอง
ที่กำหนด เช่น ปีงบประมำณ ปีปฏิทิน หน่วยงำน งำน/โครงกำร ยุทธศำสตร์ ภำพรวม (ทุกหน่วยปฏิบัติ)
6.2 หน่วยปฏิบัติกรอกข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของ งำน/โครงกำร ที่ขอรับจัดสรรไว้
6.2.1 หน่วยปฏิบัติกรอกผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ โดยจำกัดจำนวนในแต่ละตัวชี้วัด
เช่น จำนวนรุ่นในกำรจัดอบรม (จำนวนรุ่นที่มำกที่สุดของโครงกำรนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรกรอกข้อมูล
สลับตัวชี้วัด) โดยมีเปรียบเทียบระหว่ำงแผนและผล
6.2.2 มีช่องให้กรอกข้อมูลผลกำรดำเนินงำน โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมที่กำหนด เช่น วัน
เวลำ จำนวนรุ่นที่จัด สถำนที่ และช่องรำยงำนปัญหำและอุปสรรค เป็นต้น
6.2.3 มีระบบแจ้งเตือนกำรบันทึกผลกำรดำเนินงำน ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน
6.3 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ
6.3.1 สำมำรถเรี ย กดู ร ำยงำนแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี แ ผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรจำกเงิ น
เหลือจ่ำย แผนปฏิบัติรำชกำรจำกกำรกันเงิน รำยยุทธศำสตร์ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ
6.3.2 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวมของเงินกองทุนเพื่อบริหำรของ
สำนักงำนประกันสังคม และเงินเพื่อดำเนินงำนกองทุนเงินทดแทนจำแนกตำมยุทธศำสตร์ (รำยเดือน/รำยไตร
มำส/รำยปีปฏิทิน/ปีงบประมำณ)
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(1) ประมวลผลควำมสำเร็จเป็นร้อยละเทียบจำกผลกำรดำเนินงำนและแผนกำร
ดำเนินงำนของแต่ละตัวชี้วัด
(2) มีช่องสรุปรวมควำมสำเร็จของ งำน/โครงกำรนั้น (เป็นร้อยละ)
6.3.3 สำมำรถเรียกดูร ำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรจำแนกเฉพำะงำน/โครงกำร ที่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมแผนมำกกว่ำ 50% ของแผนกำรดำเนินงำน (รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี)
6.3.4 สำมำรถเรี ย กดู ร ำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรจ ำแนกเฉพำะงำน/โครงกำรที่
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย (ตกตัวชี้วัด) พร้อมช่องปัญหำและอุปสรรคของแต่ละหน่วยปฏิบัติ (รำย
เดือน/รำยไตรมำส/รำยปี)
6.3.5 สำมำรถเรี ย กดู ร ำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรรำยหน่ ว ยปฏิ บั ติ (รำยเดื อ น/รำย
ไตรมำส/รำยปีปฏิทิน)
6.3.6 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรจำแนกตำมงำน/โครงกำร (รำยเดือน/รำย
ไตรมำส/ รำยปีปฏิทิน)
6.3.7 สำมำรถเรี ย กดู ร ำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรรำยภำค (รำยเดื อ น/รำยไตรมำส/
รำยปีปฏิทิน)
6.3.8 สำมำรถเรียกรำยงำนผลโครงกำรที่เป็นงบผูกพันหรือกันเงินได้
6.3.9 สำมำรถเรียกดูสรุปผลกำรดำเนินงำนงำน/โครงกำรที่ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์เป็น
แผนภูมิ (รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน)
6.4 คุณลักษณะในส่วนของข้อมูลพื้นฐำน
6.4.1 สำมำรถกำหนดกำรออกรำยงำนประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
แผนกำรปฏิรูปประเทศยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ตัวชี้วัด แผนงำนงำน/โครงกำรในรูปแบบของตัวเลขกำรดำเนินงำน
6.4.2 สำมำรถออกรำยงำนโดยกำหนดเดือน/ไตรมำส/ปีปฏิทิน/ปีงบประมำณ
6.4.3 สำมำรถออกรำยงำนในรูปแบบต่ำงๆ ได้ เช่น เปรียบเทียบโครงกำรตำมยุทธศำสตร์/ภำค/
ดำเนินกำรผ่ำนหรือไม่ผ่ำน เป็นต้น
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ภาคผนวก ก-3
คุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติดังนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไปของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1.1 รองรั บ ผู้ ใ ช้ ง ำนระบบบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล ตำมจ ำนวนบุ ค ลำกรของส ำนั ก งำน
ประกันสังคมอย่ำงน้อย 8,000 คน
1.1.2 ต้องมีระบบสืบค้นและติดตำมข้อมูล อย่ำงน้อย ดังนี้
1.1.2.1 สำมำรถพิมพ์เงื่อนไขกำรค้นหำได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยสอดคล้อง
กับข้อมูลในระบบ
1.1.2.2 สำมำรถรองรับกำรสืบค้นข้อมูลตำมเงื่อนไขที่กำหนดได้เป็นอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) ชื่อ-นำมสกุล
(2) ชื่อหน่วยงำน
(3) ชื่อตำแหน่ง
(4) เลขที่ตำแหน่ง
(5) ข้อมูลตำมช่วงเวลำหรือช่วงของข้อมูล
1.1.2.3 ระบบสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้หลำกหลำยประเภททั้งที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข
1.1.2.4 สำมำรถสืบค้น โดยใช้บำงส่วนของคำและรองรับคำเชื่อม ได้แก่ และ หรือ
รวมทั้งสนั บสนุ นกำรแสดงผลลัพธ์แบบมีกำรเน้นคำสำคัญหรือวลี เพื่อช่วยให้ผู้สื บค้นสำมำรถหำข้อมูล ที่
ต้องกำรได้เร็วขึ้น
1.1.2.5 สำมำรถค้ น หำข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจำกฐำนข้ อ มู ล ได้ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สิ ท ธิ์
ที่ผู้บริหำรระบบกำหนดสิทธิ์ให้
1.1.2.6 ระบบสำมำรถเรียกดูข้อมูลอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับข้อมูลแบบที่แสดงอยู่ได้
1.1.2.7 สำมำรถเรียกดูรำยละเอียดของข้อมูลที่ค้นหำได้
1.1.3 สำมำรถรองรั บ กำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แบบ XML หรื อ มำตรฐำนอื่ น ที่ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคม กำหนดสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.4 ต้องมีระบบนำเข้ำ-ส่งออกข้อมูล ตำมที่สำนักงำนประกันสังคม ระบุ อย่ำงน้อย ดังนี้
1.1.4.1 ต้องมีระบบกำรนำเข้ำข้อมูล จำกระบบงำนอื่น ๆ เพื่อให้สำมำรถนำเข้ำข้อมูล
จำกส่วนงำนหรือระบบงำนอื่นๆ มำใช้งำนต่อ
1.1.4.2 ต้องมีระบบส่งออกข้อมูลไปยังระบบงำนอื่นๆ เพื่อให้สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ใน
ส่วนงำนหรือระบบงำนอื่น
1.1.4.3 ต้องมีระบบกำรส่งข้อมูลผลกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบไปยังระบบงำนอื่นๆ
ของสำนักงำนประกันสังคม
1.1.5 ต้องมีระบบแจ้งข้อมูล ข่ำวสำร ผ่ำนทำงอีเมล อย่ำงน้อยดังนี้
1.1.5.1 แจ้ งข่ำวสำรต่ำง ๆ ของระบบทะเบียนประวัติบุคลำกร ได้แก่ กำรแจ้งขอ
หลักฐำนเพิ่มเติม เป็นต้น
1.1.5.2 แจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ ของระบบพัฒนำและฝึกอบรม ได้แก่ กำรแจ้งห้องอบรม เป็นต้น
1.1.5.3 แจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ ของระบบกำรสรรหำและคัดเลือก ได้แก่ กำรนัดสัมภำษณ์
เป็นต้น
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1.1.5.4 ระบบที่ ท ำกำรพั ฒ นำขึ้ น ต้ อ งมี ก ำรเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบ Mail Server ของ
สำนักงำนประกันสังคม
1.1.6 ต้องมีระบบกำรสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับข้อมูลโดยใช้ระบบสำรอง
ข้อมูลของสำนักงำนประกันสังคม
1.1.7 ต้องมีระบบรำยงำนเชิงบริหำรสำหรับผู้บริหำร
1.1.8 สำมำรถพิมพ์รำยงำนได้ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ โดยสอดคล้องกับข้อมูลในระบบ
1.1.9 ต้องมีเครื่องมือในกำรสร้ำง แก้ไข รำยงำนที่บุคลำกรของสำนักงำนประกันสังคม พัฒนำเพิ่มเอง
1.1.10 สำมำรถบันทึกเงื่อนไขที่ใช้เป็นประจำในแต่ละรำยงำน
1.1.11 มีระบบจัดทำรำยงำน และกำหนดเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำนได้ ได้แก่ สำมำรถพิมพ์
รำยงำนออกทำงหน้ำจอสำมำรถส่งออกรำยงำนในรูปแบบ Text File หรือ Excel เป็นต้น
1.2 คุณสมบัติด้านการจัดการระบบ (System Management)
ระบบจัดกำรระบบที่สำมำรถกำหนดข่ำวสำรและข้อมูลอ้ำงอิงของระบบ กำหนดกำรทำงำนและ
สิทธิ์ในกำรใช้งำนต่ำงๆ ของผู้ใช้ รวมถึงกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ระบบงำน
1.2.1 สำมำรถระบุตัวตนและสำมำรถพิสูจน์ว่ำผู้ที่กำลังใช้งำนอยู่คือใครโดยผ่ำนกำรเข้ำใช้งำน
ระบบ ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกใช้ระบบได้จำกสถำนที่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นภำยในหรือภำยนอกหน่วยงำนตำมสิทธิ
ที่ได้รับ สำมำรถแจ้งเตือนกรณีที่ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง
1.2.2 สำมำรถร้องขอรหัสผ่ำนทำง e-Mail ผ่ำนระบบในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่ำน
1.2.3 มีระบบป้องกัน Spam bot ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอด สำมำรถเปลี่ยนรูปแบบ
ใหม่ได้ (ReCaptcha)
1.2.4 สำมำรถกำหนดข่ำวสำรที่แสดงในหน้ำเข้ำใช้งำนระบบ โดยสำมำรถแนบไฟล์รูปประเภท
ต่ำงๆ อย่ำงน้อย .png .jpg .bmp เป็นต้น
1.2.5 สำมำรถกำหนดสิทธิกำรทำงำน อำทิเช่น Super Admin, Admin, Super User, User
เป็ น ต้ น ว่ ำ สำมำรถท ำงำนกั บ กำรท ำงำนใดได้ บ้ ำ ง และแต่ ล ะกำรท ำงำนสำมำรถก ำหนดสิ ท ธิ์ ใ นกำร
ใช้งำน อำทิเช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือ พิมพ์ เป็นต้น
1.2.6 สำมำรถก ำหนดสิ ท ธิ ก ำร ใช้ ข้ อ มู ล อำทิ เ ช่ น สิ ท ธิ ก ำรดู ข้ อมู ล ของตนเอง
ของหน่วยงำนตนเองของหน่วยงำนทั้งหมดหรือตำมหน่วยงำนที่กำหนดและของกลุ่มหน่วยงำน เช่น ภำยใน
หรือต่ำงประเทศ ส่วนกลำงหรือภูมิภำค เป็นต้น
1.2.7 สำมำรถพิมพ์รำยงำนเกี่ยวกับใช้งำนระบบอย่ำงน้อย รำยงำนผู้ใช้ระบบงำน รำยงำนกำร
ใช้งำนระบบ สรุปกำรเข้ำใช้ระบบงำน เป็นต้น
1.2.8 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนกำรทำงำนและสิทธิ์กำรใช้งำนของผู้ใช้
(2) รำยงำนรำยชื่อผู้ใช้งำนระบบ
(3) รำยงำนกำรเข้ำใช้ระบบงำน
(4) รำยงำนสถิติแสดงจำนวนควำมเคลื่อนไหวของผู้ใช้ระบบงำน
(5) รำยงำนประวัติกำรใช้ระบบงำน
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2. ระบบโครงสร้างตําแหน่งและเงินเดือน (Position and Salary Structure System)
เพื่อใช้เก็บข้อมูลโครงสร้ำงตำแหน่งโครงสร้ำงเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เงินค่ำตอบแทนพิเศษ
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับโครงต่ำงๆ ของสำนักงำนประกันสังคม ได้สะดวกและรวดเร็ว
โดยระบบต้องมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
2.1 สำมำรถบันทึกข้อมูลโครงสร้ำงตำแหน่งของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนประกันสังคม
ได้แก่จำนวน ระดับ ประเภท สำยงำน(ชื่อตำแหน่ง) สังกัด ตำแหน่งเลขที่ เป็นต้น
2.2 สำมำรถบั น ทึก ข้ อมู ล อั ต รำเงิ น เดื อน ค่ำ จ้ ำง ค่ ำ ตอบแทนพิ เศษ ตลอดจนเงิ น เพิ่ มประเภท
อื่น ๆ ตำมสิทธิที่ข้ำรำชกำรจะได้รับ
2.3 สำมำรถบันทึกมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง (Classification Standard) และแบบบรรยำยลักษณะ
งำนของตำแหน่ง (Job Description) ของทุกตำแหน่ง ได้
2.3.1 สำมำรถกำหนดชั้นกำรบังคับบัญชำในรูปแบบ Hierarchy ได้ไม่จำกัด
2.3.2 สำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรมอบอำนำจขององค์กรได้ไม่จำกัด
2.3.3 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้ำงตำแหน่ง
(2) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้ำงเงินเดือน
(3) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลเงินประจำตำแหน่ง
(4) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลเงินค่ำตอบแทน
3. ระบบการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment System)
เพื่อใช้กระบวนกำรสรรหำและคัดเลื อกบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสั งคม ตั้งแต่ขั้ นตอนกำร
ประกำศข่ำวกำรรับสมัคร กำรกรอกใบรับสมัคร แจ้งข่ำวกำรนัดสอบข้อเขียน นัดสอบสัมภำษณ์ แจ้งผลกำร
สรรหำและคัดเลือกทำให้กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรของสำนักงำนประกันสังคม มีควำมยืดหยุ่น
รวดเร็ว และทันสมัย โดยมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
3.1 สำมำรถ บันทึก ค้นหำ แก้ไข ลบ ข้อมูลรำยละเอียดกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคลำกร
3.2 สำมำรถบันทึก ค้นหำ แก้ไข ลบ ข้อมูลของผู้สมัครงำนในแต่ละครั้งของกำรรับสมัครและคัดเลือก
บุคลำกร
3.3 สำมำรถให้ผู้สมัครภำยในและภำยนอกองค์กร สมัครงำนผ่ำนระบบ Intranet/Internet ของ
ส ำนั ก งำนประกั น สั งคม โดยผู้ ส มัครสำมำรถแนบ Resume ตำม Format ที่ กำหนด และระบบสำมำรถ
Transfer ข้อมูลผู้สมัครเข้ำสู่ระบบอัตโนมัติ
3.4 สำมำรถบันทึก ค้นหำ แก้ไข ลบ ข้อมูลผลกำรสรรหำและคัดเลือก (ผลกำรสอบข้อเขียน) ของ
ผู้สมัครในแต่ละครั้งของกำรรับสมัคร
3.5 สำมำรถบันทึก ค้นหำ แก้ไข ลบ ข้อมูลผลกำรสรรหำและคัดเลือก (ผลกำรสอบสัมภำษณ์) ของ
ผู้สมัครในแต่ละครั้งของกำรรับสมัคร
3.6 มี ร ะบบรองรั บ แจ้ ง ควำมจ ำนงกำรขอโอนย้ ำ ยส ำหรั บ บุ ค ลำกรภำยในส ำนั ก งำนประกั น
สังคมได้ และสำมำรถปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
3.7 สำมำรถกำหนดเงื่ อนไขต่ำ งๆ ในกำรค้ นหำผู้ ส มัครที่มีคุ ณสมบัติเ หมำะสมกับ ตำแหน่ง งำน
ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ตำแหน่งที่สมัคร ช่วงอำยุของผู้สมัคร ระดับกำรศึกษำ เพศ เป็นอย่ำงน้อย
3.8 มีระบบกำรแจ้งข่ำวสำรไปยังผู้สมัครโดยสำมำรถเลือกผู้รับข่ำวสำรได้ตำมควำมต้องกำร ได้แก่
เฉพำะผู้ที่สมัครในกำรรับสมัครครั้งที่ต้องกำรหรือเฉพำะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมตำแหน่ง
ที่กำหนดเป็นอย่ำงน้อย
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3.9 สำมำรถนำข้อมูลไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมได้ ได้แก่ ผลกำรรับสมัคร ผล
กำรคัดเลือก เป็นต้น
3.10 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนสรุปเกี่ยวกับตำแหน่งงำนว่ำงได้
(2) รำยงำนแสดงสถำนะของผู้สมัครได้
(3) รำยงำนสรุปกำรสรรหำและคัดเลือกของหน่วยงำนได้
4. ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System)
เพื่อใช้เก็บข้อมูลประวัติของบุคลำกร ประวัติกำรทำงำน ฯลฯ ของบุคลำกรทุกประเภท ของสำนักงำน
ประกันสังคมได้ซึ่งสำมำรถให้ระบบสำรสนเทศอื่น ๆ นำข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้ และช่วยในกำรวำงแผนกำลังคน
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรเคลื่อนไหวของอัตรำกำลัง และอัตรำกำรหมุนเวียนของบุคลำกร โดยมีคุณสมบัติอย่ำง
น้อย ดังนี้
4.1 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลำกรได้ไม่จำกัด ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล เลขประจำตัวประชำชน วัน
เดื อ นปี เ กิ ด สถำนภำพ ศำสนำ สั ญ ชำติ กรุ๊ ป เลื อ ด ที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ข้ อ มู ล คุ ณ งำมควำมดี ข้ อ มู ล
ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมเชี่ยวชำญ กำลังคนคุณภำพ ประวัติทำงด้ำนวินัย เป็นต้น
4.2 สำมำรถจั ดเก็บ ข้อมูล ตำมประเภทกลุ่ มบุคลำกร เพื่อส ำนักงำนประกันสั งคมสำมำรถนำไป
บริ ห ำรงำนบุ ค คลได้อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ เช่ น นัก เรี ยนทุน นัก บริ ห ำรกำรเปลี่ ยนแปลงรุ่ นใหม่ (นปร.)
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) นักยุทธศำสตร์เพื่อกำรปฏิรูปประเทศเชิงบูรณำกำร ผู้นำคลื่นลูกใหม่ใน
รำชกำรไทย ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) เป็นต้น
4.3 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดแผนพัฒนำกำลังคน ทั้งภำพรวมและแยกตำมประเภท ให้เห็น
ถึ ง กำรเคลื่ อ นไหวของอั ต รำก ำลั ง ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร หน่ ว ยงำน วั น ที่ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำ สถำนที่
กำรประเมินหลังฝึกอบรม และตำมที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด
4.4 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดผลกำรประเมินศักยภำพของกำลังคน ทั้งภำพรวมและแยกตำม
ประเภท ตำมที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด
4.5 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลประวัติกำรทำงำน ได้แก่ วันบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรย้ำย กำรโอน
กำรเลื่อนเงินเดือน กำรให้ได้รับเงินเดือน เป็นต้น
4.6 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรศึกษำ กำรอบรม ดูงำน ได้ไม่จำกัด
4.7 สำมำรถจัดเก็บกำรดำเนินกำรทำงวินัย
4.8 สำมำรถจัดเก็บกำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของบุคลำกรและคู่สมรส รวมถึงกำรจัดทำบัญชี
รำยชื่ อเสนอขอเครื่ องรำชอิส ริ ย ำภรณ์ และ บัญชี รำยชื่ อเสนอขอเหรี ยญจัก รพรรดิมำลำ ตำมรู ปแบบ
ที่ถูกต้อง
4.9 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ หรือที่ได้รับมอบหมำยนอกจำกงำนในหน้ำที่ปกติ
ได้ไม่จำกัด
4.10 สำมำรถกำหนดค่ำเริ่มต้นของระบบ ได้แก่ รหัสพื้นฐำนต่ำงๆ รหัสหน่วยงำน รหัสงำน รหัส
ตำแหน่ง เป็นอย่ำงน้อย
4.11 สำมำรถรองรับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กร โดยคัดลอกโครงสร้ำงเดิมมำเพื่อเป็นต้นแบบ
ในกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้ำงองค์กรใหม่ โดยสำมำรถระบุวันที่ที่มีผลบังคับใช้
4.12 สำมำรถสร้ำงแบบคำขอ ของสำนักงำนประกันสังคม
4.13 สำมำรถสร้ำงแบบคำสั่ง ของสำนักงำนประกันสังคม
4.14 สำมำรถสร้ำงแบบหนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง
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4.15 สำมำรถเก็บข้อมูลประวัติกำรทำงำนของบุคลำกร ได้แก่ ข้อมูลกำรบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้ำย/
เลื่อนตำแหน่ง/ออกจำกรำชกำร ข้อมูลประวัติกำรประเมินผลงำน เป็นอย่ำงน้อย ตลอดจนสำมำรถจัดเก็บ
เอกสำรสำคัญต่ำงๆ ในรูปแบบของไฟล์ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ รูปภำพ ไฟล์เวิร์ด เป็นต้น
4.16 สำมำรถเก็บข้อมูลกำรทดลองงำนของบุคลำกร และบันทึกผลกำรประเมินกำรทดลองงำน
4.17 สำมำรถจัดเก็บประวัติกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลำกร และประวัติกำรทำงำน โดยสำมำรถย้อน
ดูข้อมูลในอดีต
4.18 สำมำรถกำหนดข้อมูลบทลงโทษทำงวินัย (ประเภทโทษทำงวินัย/ฐำนควำมผิด/กรณีควำมผิด)
ได้ไม่จำกัด
4.19 สำมำรถกำหนดข้อมูลคุณงำมควำมดี ได้ไม่จำกัด
4.20 สำมำรถสร้ำงแบบร้องทุกข์ อุทธรณ์
4.21 สำมำรถรองรับกำรทำงำนแบบ Self Service ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบประวัติตนเอง
กำรขอใบรับรองเงินเดือน กำรลำได้เป็นอย่ำงน้อย
4.22 สำมำรถรองรับกำรอนุมัติผ่ำนทำงระบบงำนโดย ผู้มีอำนำจ และมีกำรแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.23 สำมำรถนำข้อมูลประวัติกำรฝึกอบรมจำกระบบพัฒนำและกำรฝึกอบรมมำแสดงเป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งของประวัติบุคลำกร
4.24 สำมำรถนำข้อมูลไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมได้ ได้แก่ ข้อมูลกำรแต่งตั้ง
ข้อมูลกำรย้ำย ข้อมูลกำรพ้นจำกรำชกำร เป็นต้น
4.25 สำมำรถนำข้อมูลประวัติกำรเข้ำทำงำนหรือลำออกของพนักงำนประกันสังคม ในระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เชื่อมโยงส่งผ่ำนข้อมูลไปยังระบบฐำนข้อมูลผู้ประกันตน แจ้งเข้ำ-ออก ในระบบงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไปได้
4.26 มีร ะบบแจ้งเตือนสิทธิป ระโยชน์ของรำชกำรเมื่อใกล้ ถึงเวลำที่กำหนดตำมหลั กเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของทำงรำชกำร เช่น กำรเลื่ อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญระดับสู งขึ้น (ระดับปฏิ บัติกำร 4,6 ปี
สำมำรถเลื่อนเป็นระดับชำนำญกำร) กำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของบุคลำกรและคู่สมรส เป็นต้น
4.27 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล
(2) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลวันบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนตำแหน่ง
(3) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลกำรศึกษำ ดูงำน
(4) รำยงำนเกี่ยวกับวินัย
(5) รำยงำนเกี่ยวกับอนุกรรมกำร
5. ระบบเวลาปฏิบัติงานและการลา (Time Management System)
เพื่อใช้เก็บข้อมูลกำรบันทึกเวลำเข้ำ -ออกและตรวจสอบเวลำทำงำนของบุคลำกร โดยระบบสำมำรถ
น ำข้อ มูล เวลำเข้ำ -ออกงำนจำกเครื่ องบัน ทึก เวลำแบบรู ดบั ตร หรื อพิ มพ์ ล ำยนิ้ว มือ มำเปรีย บเที ยบกั บ
ตำรำงเวลำทำงำนปกติของบุคลำกรของสำนักงำนประกั นสังคม แล้วรำยงำนผลในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
ได้แก่ กำรขำดงำน กำรมำสำย กำรลำ หรือกำรทำงำนล่วงเวลำ เป็นต้น และสำมำรถยื่นใบลำประเภทต่ำงๆ
ได้แก่ ลำป่วย ลำพักผ่อน ลำกิจ ลำคลอด ลำต่ำงประเทศ ผ่ำนระบบได้โดยอัตโนมัติ เพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้บุคลำกรของสำนักงำนประกันสังคม และให้ผู้บริหำรสำมำรถอนุมัติผ่ำนระบบได้ โดยมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
5.1 สำมำรถใช้งำนร่วมกับเครื่องบันทึกเวลำเข้ำ -ออกงำน ที่สำนักงำนประกันสังคม มีอยู่ หรือตำม
รูปแบบที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด
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5.2 สำมำรถก ำหนดแผนกำรท ำงำนของบุ ค ลำกรได้ ล่ ว งหน้ ำ ได้ แ ก่ ก ำหนดแผนบุ ค ลำกร
รำยเดือน รำยวัน หรือบุคลำกรที่ต้องมีกำรเข้ำทำงำนในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันได้ เป็นต้น
5.3 สำมำรถก ำหนดตำรำงกำรท ำงำนของบุ ค ลำกรในแต่ ล ะระดั บ ได้ ห ลำยรู ป แบบ ได้ แ ก่
ต้องมีกำรบันทึกเวลำเข้ำ-ออกเป็นประจำ หรือไม่ต้องบันทึกแต่ยึดเวลำกำรทำงำนจำกตำรำงของแต่ละบุคคล เป็นต้น
5.4 สำมำรถบันทึกขออนุมัติกำรทำงำนล่วงเวลำของแต่ละหน่วยงำน
5.5 สำมำรถแสดงผลกำรท ำงำนของบุ ค ลำกรในรู ป แบบต่ ำ งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่ กำรขำดงำน
กำรมำสำย กำรลำ หรือกำรทำงำนล่วงเวลำ เป็นอย่ำงน้อย
5.6 สำมำรถให้ ผู้ มี อำนำจทำกำรปรั บปรุง แก้ ไขข้อ มู ล เวลำเข้ ำ -ออก ที่ ไม่ ส มบู รณ์ ได้ แก่ กรณี
ลืมรูดบัตร หรือลืมพิมพ์ลำยนิ้วมือ เป็นต้น
5.7 สำมำรถตรวจสอบประวัติเวลำกำรเข้ำ-ออก งำน ผ่ำนทำงระบบด้วยตนเอง (Self Service)
5.8 สำมำรถกำหนดเงื่อนไขกำรลำแต่ละประเภทได้ไม่จำกัด
5.9 สำมำรถกำหนดกำรลำสะสมของแต่ละประเภท
5.10 สำมำรถกำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์
5.11 สำมำรถบันทึก แก้ไข ยกเลิก กำรลำทุกประเภท ผ่ำนทำงระบบด้วยตนเอง (Self Service)
5.12 สำมำรถอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือมอบอำนำจกำรอนุมัติ กำรลำทุกประเภท ผ่ำนทำงระบบโดย
ผู้มีอำนำจ
5.13 สำมำรถแสดงผลทำงหน้ ำ จอและพิ ม พ์ ข องเอกสำรในรู ป แบบฟอร์ ม กำรลำที่ ก ำหนด
โดยสำนักงำนประกันสังคม
5.14 สำมำรถแสดงสถิ ติ ก ำรหยุ ด งำน กำรลำ มำสำย ของบุ ค ลำกร แสดงตำมรำยบุ ค คล
ส ำนั ก หน่ ว ยงำน ตำมช่ ว งเวลำที่ ต้ อ งกำร ได้ แ ก่ รำยวั น รำยเดื อ น รำยปี ง บประมำณ รำยปี ป ฏิ ทิ น
ตำมช่วงเวลำ ได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งแสดงเป็นกรำฟหรือสถิติ ในรูปแบบที่เหมำะสม เพื่อเสนอผู้บริหำร
5.15 สำมำรถกำหนดข้อยกเว้นต่ำงๆ ของกำรลำทุกประเภททั้งรำยบุคคลและแบบกลุ่ม
5.16 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนสรุปวันลำทุกประเภทของแต่ละบุคคลได้
(2) รำยงำนสรุปวันลำทุกประเภทของแต่ละหน่วยงำนได้
6. ระบบฝึกอบรม (Training System)
เพื่อช่วยในกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล ทั้งนี้ ต้องนำข้อมูลบุคลำกรและหน่วยงำน
ที่สังกัดจำกระบบทะเบียนประวัติบุคลำกร มำใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนของระบบ โดยมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
6.1 สำมำรถรองรับกำรสร้ำง แก้ไข ข้อมูลหลักสูตร (Course) ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ประเภทหลักสูตร
รำยละเอียดหลักสูตร ชื่อวิทยำกร สถำนที่อบรม คุณสมบัติของผู้เข้ำฝึกอบรม กิจกรรมของหลักสูตร เป็น
อย่ำงน้อย
6.2 สำมำรถบันทึกรำยละเอียดของกิจกรรมของแต่ละหลักสูตรได้ ได้แก่ ชื่อกิจกรรม งบประมำณ
แหล่งงบประมำณ เป็นอย่ำงน้อย
6.3 สำมำรถสร้ ำงหมวดวิชำเพื่อจัดกลุ่ มแต่ละหลักสูตร ได้แก่ ส่งเสริม พัฒ นำ ปรับปรุง ติดตำม
ป้องกัน ตรวจสอบได้เป็นอย่ำงน้อย
6.4 สำมำรถรองรับกำรสร้ำงรุ่น (Session) ของแต่ละหลักสูตรได้ไม่จำกัด
6.5 สำมำรถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดของแต่ ล ะรุ่ น (Session) ได้ แ ก่ ชื่ อ หลั ก สู ต ร ชื่ อ รุ่ น
วัน เวลำ สถำนที่ ระยะเวลำฝึ กอบรม ชื่อวิทยำกร คุณสมบัติของผู้ เข้ำฝึ กอบรม กิจกรรมของหลักสู ตร
เป็นอย่ำงน้อย
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6.6 สำมำรถบันทึกรำยละเอียดของกิจกรรมของแต่ละรุ่นได้ ได้แก่ ชื่อกิจกรรม งบประมำณ แหล่ง
งบประมำณ เป็นอย่ำงน้อย
6.7 สำมำรถเก็ บ ประวั ติ วิ ท ยำกร ได้ แ ก่ ชื่ อ -สกุ ล ของวิ ท ยำกร คุ ณ สมบั ติข องวิ ท ยำกร ประวั ติ
กำรสอนของวิทยำกร ค่ำตอบแทนของวิทยำกร เป็นอย่ำงน้อย
6.8 สำมำรถบันทึก ค้นหำ แก้ไข ลบ สื่อกำรเรียนกำรสอนของแต่ละหลักสูตร
6.9 สำมำรถนำข้อมูลกำรเปิดกำรฝึกอบรมไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคม หรือ
พิมพ์เป็นเอกสำรในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์
6.10 สำมำรถเชื่อมโยงกับระบบประวัติบุคลำกรภำยในและภำยนอกที่อยู่ในระบบของสำนักงำน
ประกันสังคมเพื่อค้นหำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตรงตำมข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร
6.11 สำมำรถสร้ำงจดหมำยเชิญเข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยส่งไปยังช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่สำนักงำน
ประกันสังคม กำหนด
6.12 สำมำรถรองรับกำรขออนุมัติกำรขอฝึกอบรม ผ่ำนทำงระบบได้ด้วยตนเอง (Self Service)
6.13 สำมำรถรองรับกำรอนุมัติ ไม่อนุมัติ กำรฝึกอบรมผ่ำนทำงระบบได้โดยผู้มีอำนำจ
6.14 สำมำรถเก็บ บัน ทึก แก้ไข ลบ ผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมแต่ล ะหลั กสู ตร ได้แก่ ประเมิน
วิทยำกรผลที่ได้รับเนื้อหำค่ำใช้จ่ำย ฯลฯ เพื่อนำมำวิเครำะห์สำหรับกำรวำงแผนฝึกอบรมในครั้งต่อๆ ไป
6.15 สำมำรถประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม
6.16 สำมำรถค้นหำข้อมูลหลักสูตรได้ ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ชื่อหมวดวิชำ วัน -เวลำ สถำนที่ฝึกอบรม
เป็นอย่ำงน้อย
6.17 มีร ะบบจั ดทำแผนกำรฝึ กอบรมของบุคลำกรแต่ละรำยหรือแต่ละตำแหน่งงำนได้ พร้อมทั้ง
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถจัดเตรียมงบประมำณ
6.18 สำมำรถบันทึกประวัติและผลกำรฝึกอบรมของบุคลำกรแต่ละรำย
6.19 สำมำรถเก็บข้อมูลเวลำกำรเข้ำรับกำรอบรมแต่ละหลักสูตรของบุคลำกร โดยสำมำรถเก็บข้อมูล
เป็นรำยหลักสูตร รำยชั่วโมงหรือรำยวัน ได้เป็นอย่ำงน้อย
6.20 สำมำรถเปิดหลักสูตรให้บุคคลจำกหน่วยงำนภำยนอกลงทะเบียนอบรมได้
6.21 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนสรุปกำรฝึกอบรมทุกประเภทของแต่ละบุคคลได้
(2) รำยงำนสรุปกำรฝึกอบรมทุกประเภทของแต่ละหน่วยงำนได้
7. ระบบประเมินบุคลากร (Appraisal System)
เพื่อนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงำน
และตัว ชี้วัดควำมส ำเร็ จ ของหน่ ว ยงำนของส ำนัก งำนประกันสั งคม ให้ มีค วำมรวดเร็ว และถู กต้อง โดยมี
คุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
7.1 สำมำรถสร้ ำ งและจั ด เก็ บ รำยละเอี ยดของตัว ชี้วั ดหลั ก และตั ว ชี้ วัด ย่อ ย ได้ ตำมที่ ส ำนัก งำน
ประกันสังคม กำหนด
7.2 สำมำรถสร้ำงค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดได้ตำมที่สำนักงำนประกันสังคม กำหนด
7.3 สำมำรถสร้ำงและจัดเก็บรำยละเอียดของสมรรถนะ ได้ตำมที่สำนักงำนประกันสังคม กำหนด
7.4 สำมำรถกำหนดระดับควำมสำมำรถของแต่ละสมรรถนะได้ตำมต้องกำร
7.5 สำมำรถกำหนดปีงบประมำณในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
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7.6 สำมำรถสร้ำงแบบฟอร์มกำรประเมินผลรำยบุคคล โดยกำหนดหัวข้อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรได้ตำมที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด ทั้งรูปแบบปีงบประมำณและปีปฏิทิน โดยมีองค์ประกอบ
หลักเป็นอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน เช่น ตัวชี้วัด ตัวเป้ำหมำย
(2) พฤติกรรมของกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น สมรรถนะ
(3) องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น คุณงำมควำมดี
7.7 สำมำรถสร้ำงตัวชี้วัดรำยบุคคล โดยสำมำรถระบุได้ว่ำตัวชี้วัดรำยบุคคลนั้นๆ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดใดของสำนัก
7.8 สำมำรถแสดงควำมสอดคล้อง (Alignment) ของตัวชี้วัด ตั้งแต่ระดับองค์กร มำยังระดับสำนัก
จนถึงระดับบุคคลได้ (Casecade)
7.9 สำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรได้ไม่จำกัด
7.10 สำมำรถกำหนดเป้ำหมำยระดับองค์กรของหน่วยงำน และรำยบุคคลได้ไม่จำกัด
7.11 สำมำรถกำหนดสัดส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (Weight) ของแต่ละหัวข้อกำรประเมิน
ได้ ตำมที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนด
7.12 สำมำรถรองรับกำรประเมินผลแบบ Self Service
7.13 สำมำรถบันทึก แก้ไข ลบ สัดส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนได้ไม่จำกัด เป็นอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) ระดับผลกำรประเมิน
(2) รอบกำรประเมิน
(3) ตัวชี้วัด
(4) กลุ่มงำน
(5) สมรรถนะหลัก
(6) สมรรถนะในแต่ละกลุ่มงำน
(7) ระดับของแต่ละสมรรถนะ
(8) มำตรฐำนสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่ง
(9) กำรประเมิน KPI รำยบุคคล
(10) ผลงำน
(11) คุณงำมควำมดี
7.14 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนกำรประเมินผล KPI รำยบุคคล
(2) รำยงำนแผนพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล
(3) รำยงำนแบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
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8. ระบบบริหารค่าตอบแทน (Compensation System)
เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรวงเงินงบประมำณของแต่ละหน่วยงำน ให้มีควำม
รวดเร็วและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
8.1 สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติบุคลำกร และข้อมูลกำรประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
ขึ้นเงินเดือน
8.2 สำมำรถตั้งงบประมำณกำรขึ้นเงินเดือนของสำนักงำนประกันสังคม
8.3 สำมำรถกระจำยงบประมำณกำรขึ้นเงินเดือนของแต่ละหน่วยงำน
8.4 สำมำรถสร้ ำ งหลั ก เกณฑ์ / เงื่ อ นไข หรื อ สู ต รค ำนวณคะแนนส ำหรั บ กำรประเมิ น ได้ ได้ แ ก่
กำรบริหำรงบประมำณ เป็นต้น
8.5 สำมำรถสร้ำงแบบจำลองกำรบริหำรวงเงินงบประมำณกำรเลื่อนเงินเดือนได้ไม่จำกัด และเพื่อให้
ผู้บริหำรนำมำประกอบกำรตัดสินใจ (What if Analysis)
8.6 สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรขึ้นเงินเดือนรำยบุคคล โดยผู้มีอำนำจ
8.7 สำมำรถสร้ำงบัญชีแนบท้ำยคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
8.8 สำมำรถแสดงผลทำงหน้ำจอและเครื่องพิมพ์ตำมแบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
8.9 สำมำรถประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อนเงินเดือนตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนปัจจุบัน หรือตำมระเบียบสำนักงำนประกันสังคม ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
8.10 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(2) รำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรค่ำตอบแทน
(3) รำยงำนเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำน
9. ระบบเงินเดือน (Payroll System)
ระบบเงินเดือนที่บริห ำรจัดกำรข้อมูลประเภทบุคลำกรที่คำนวณเงินกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ ำ รำชกำร เงิ น กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ส ำหรั บ ลู ก จ้ ำ งประจ ำของส่ ว นรำชกำร และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
9.1 ระบบสำมำรถทำกำร บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลบุคลำกรได้ เช่น ชื่อ นำมสกุล อัตรำเงินเดือน
เป็นต้น โดยมีลักษณะเบื้องต้น ดังนี้
(1) ระบบสำมำรถทำกำร บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูล ส ำหรับกำรลดหย่อ นภำษีได้ เช่ น
สถำนภำพกำรยื่นภำษี กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำ
(กสจ.) เบื้ยประกันชีวิต เงินกองทุนประกันสังคม เป็นต้น
(2) ระบบสำมำรถทำกำร แก้ไข ลบ บันทึกรำยกำรหั กประจำ เช่น กำรหั กช ำระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เงินกู้ประเภทต่ำงๆ และรำยกำรหักเงินเพื่อชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
(กยศ.) (ระบบ e-PaySLF) เป็นต้น โดยสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องได้
(3) ระบบสำมำรถเพิ่ม ลบ เอกสำรแนบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคลำกรได้
(4) ระบบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรและแนบเอกสำรได้
9.2 ระบบสำมำรถจัดเก็บรำยละเอียดและสำมำรถเบิกจ่ำยเงินจำกกำรคำนวณตกเบิกเงินเดือน
ค่ำจ้ำงและเงินอื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และกำรหักเงินคืนคลัง ประกอบด้วย
(1) กำรจ่ำยเงินตกเบิกเงินเดือน ค่ำจ้ำงและเงินอื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง
สำมำรถคำนวณเงิน กบข. กสจ. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย จำกเงินที่ตกเบิก
ได้ ตำมประเภทบุคลำกร
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(2) กำรตกเบิกประจำตำแหน่ง เช่น เงินค่ำตอบแทนสำหรับผู้บริหำรระดับชำนำญกำร
พิเศษ เงินค่ำตอบแทนวิช ำชีพเฉพำะด้ำนกำรลงทุน และเงินค่ำตอบแทนวิชำชีพเฉพำะด้ำนคณิตศำสตร์
ประกันภัย ตำมหลักเกณฑ์ที่ส่วนรำชกำรและสำนักงำนประกันสังคมกำหนด เป็นต้น
(3) กำรตกเบิกเงินประเภทอื่นๆ เช่น ตกเบิกเงินค่ำตอบแทนพิเศษประจำปี เป็นต้น
(4) กำรคำนวณภำษีเงินได้อื่นๆ
(5) ระบบสำมำรถจัดทำขั้นตอนกำรทำงำนประจำเดือน โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้นดังนี้
(5.1) กำรคำนวณเงิน กบข. กสจ. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และภำษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่ำย ตำมประเภทบุคลำกร
(5.2) กำรคำนวณภำษีที่สอดคล้องกับระบบจ่ำยตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลำง และ
ตำมอัตรำหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนรำชกำรกำหนด
(5.3) กำรบันทึกรำยกำรหักอื่นๆ ที่มีกำรหักเงินในงวดกำรจ่ำยเงินเดือน
(5.4) กำรคำนวณกำรหักเงินค่ำธรรมเนียมธนำคำร
(5.5) กำรจั ด ท ำบั ญ ชีเ พื่ อรวบรวมรำยกำรรับ และรำยกำรหั ก ทั้ งหมด พร้อ มทั้ ง
คำนวณรำยรับสุทธิของบุคลำกรแต่ละรำย
(5.6) กำรจัดทำข้อมูลรำยรับสุทธิ ส่งให้ธนำคำร
(5.7) กำรจัดทำข้อมูลใบจ่ำยเงินเดือน
(6) ระบบสำมำรถจัดทำขั้นตอนกำรเลื่ อนเงินเดือน และค่ำตอบแทนพิเศษประจำปี
ตำมคำสั่งและประมวลผลปรับปรุง ดังนี้
(6.1) ประมวลผลกำรตกเบิกเงินเดือน และค่ำตอบแทนพิเศษประจำปี
(6.2) ประมวลผลปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันตำมคำสั่ง
(7) ระบบสำมำรถจัดทำรำยงำน และอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรใช้งำนระบบ
(7.1) รำยงำนที่ได้จำกกำรประมวลผลประจำเดือน เช่น รำยงำนสรุป ผลกำรเบิกจ่ำย
เงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน
(7.2) รำยงำนที่ได้จำกกำรประมวลผลประจำเดือนหลัง จำกเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง
และเงินอื่นที่จ่ำยควบเงินเดือน ค่ำจ้ำง เช่น รำยงำนกำรจ่ำยเงินที่แสดงจำนวนเงินที่เบิกและรำยกำรหักต่ำง ๆ
คงเหลือยอดสุทธิแยกตำมหน่วยงำนและธนำคำร เป็นต้น
(7.3) รำยงำนประจำปี เช่น รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอื่นที่จ่ำย
ควบเงินเดือน ค่ำจ้ ำง ประจำปี แยกตำมหน่วยงำนหรือประเภทของเงินที่เบิกจ่ำย, รำยงำน ภ.ง.ด. 1 ก
(พิเศษ), รำยงำนกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย (50 ทวิ) เป็นต้น
(7.4) รำยงำนกำรจ่ำยเงินตำมรูปแบบระบบ e-payment
(8) ระบบมีกำรแสดงผลที่หน้ำจอและสำมำรถรองรับกำรพิมพ์สลิปเงินเดือนของบุคลำกร
หนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่ จ่ำย (50 ทวิ) ได้ด้วยตัวเอง และบุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงหน้ำแสดงผลนี้ได้จำก
เครือข่ำยภำยนอกของสำนักงำนประกันสังคมได้อย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัย
(9) ระบบสำมำรถรองรับกำรประกำศข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนได้ด้ว ย
ผู้ใช้งำนและบุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงหน้ำแสดงผลนี้ได้จำกเครือข่ำยภำยนอกของสำนักงำนประกันสังคมได้
อย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัย
(10) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) นำเข้ำ (Import) ข้อมูล ตำมรูปแบบที่ สำนักงำน
ประกันสังคมหรือหน่วยงำนรำชกำรอื่นกำหนดได้
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(11) ระบบส่ งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินให้พนักงำนประกันสังคม
รำยบุคคล ตำมรูปแบบของระบบ Krungsri Cash Link
(12) ระบบสำมำรถส่ ง ออก (Export) ข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดกำรจ่ ำ ยเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม ตำมรูปแบบระบบ e-service ของสำนักงำนประกันสังคม
(13) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดภำษีหัก ณ ที่จ่ำย สำหรับนำส่ง
กรมสรรพำกร
(14) ระบบสำมำรถส่ ง ออก (Export) ข้ อ มู ล ออกเป็ น ไฟล์ TEXT หรื อ อื่ น ๆ ตำมที่
กรมบัญชีกลำงกำหนด
(15) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในกำร
ตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ได้ เช่น ข้อมูล กบข., ข้อมูล กสจ. และข้อมูลเงินประจำตำแหน่งและเงินได้ต่ำง ๆ
(16) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) นำเข้ำ (Import) ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel หรือตำม
รูปแบบที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) หรือสำนักงำนประกันสังคมกำหนด สำหรับนำส่งชำระหนี้
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำผ่ำนกรมสรรพำกร โดยใช้ระบบ e-PaySLF
(17) ระบบสำมำรถนำเข้ำ (Import) ข้อมูล กำรเลื่ อ นขั้นเงินเดือน ข้อมูล กำรตกเบิ ก
ย้อนหลังในรูปแบบไฟล์ Excel ได้
(18) ระบบมีกำรแจ้งเตือน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดจำกเจ้ำหน้ำที่ในกำรบันทึก แก้ไข
ลบ ข้อมูล หรือ กำรแจ้งเตือนเมื่อ กรอกข้อมูลเกิน หรือขำด ได้ กรณีกำรปรับปรุงข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ
ในกำรท ำงำนภำยในระบบ(เช่ น เป็ น ข้ อ มู ล ส ำคั ญ ที่ใ ช้ ใ นกำรประมวลรำยงำนหลั ก ของระบบ เป็ น ต้ น )
ต้องบังคับกรอก
(19) ระบบสำมำรถพิมพ์รำยงำนกำรตกเบิก แยกตำมโครงกำร หน่วยงำนและแยกตำม
ธนำคำรได้
9.3 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รำยงำนเกี่ยวกับกำรสรุปยอดเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอื่น ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน
ค่ำจ้ำง เช่น ค่ำตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มอื่นๆ เป็นต้น
(2) รำยงำนเกี่ยวกับกำรเงินอื่นๆ
(3) รำยงำนเงินเดือนสุทธิ
(4) ใบจ่ำยเงินเดือนพนักงำน
(5) ใบแนบ ภ.ง.ด. 1 ก. (พิเศษ)
(6) หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย (50 ทวิ)
10. การดําเนินการทางวินัย
10.1 สำมำรถเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรทำงวินัย เป็นรำยบุคคล
10.2 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย ตั้งแต่เริ่มกระบวนกำร จนถึงสิ้นสุ ด
กระบวนกำรดำเนินกำรทำงวินัย
10.3 สำมำรถจัดเก็บเอกสำรสำคัญต่ำงๆ ในรูปแบบของไฟล์ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ รูปภำพ ไฟล์เวิร์ด
เป็นต้นตำมที่สำนักงำนกำหนด และสำมำรถออกรำยงำนเกี่ยวกับงำนวินัย ตำมรูปแบบที่กำหนดได้
10.4 สำมำรถกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแบ่งลำดับชั้นข้อมูลได้
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11. การจัดสรรอัตรากําลัง (รายหน่วยงาน และภาพรวมทั้งองค์กร)
เพื่อให้สำนักงำนประกันสังคมสำมำรถกำหนดมำตรกำรทำงกำรบริหำรเพื่อแก้ปัญหำด้ำนกำลังคน
เช่น กำรเกลี่ยหรือจัดสรรกำลังคนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมจำเป็นตำมภำรกิจขององค์กรในปัจจุบัน
และรองรับภำรกิจในอนำคต
11.1 หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนประกันสังคม สำมำรถบันทึกอัตรำกำลังของแต่ละหน่วยงำนในแต่
ละปีงบประมำณ
11.2 สำมำรถเรียกดูอัตรำกำลังตำมช่วงเวลำที่เลือกได้ เช่น 3 ปี, 5 ปี โดยรองรับรำยกำรดังต่อไปนี้
11.2.1.1 กำรขอเพิ่มอัตรำกำลัง
11.2.1.2 กำรขอลดอัตรำกำลัง
(กำรขอเพิ่มอัตรำกำลัง, กำรขอลดอัตรำกำลัง) ต้องมีช่องให้กรอกข้อมูลลงในช่อง Check Box ดังนี้
(1) ช่องกรอกภำระงำนเชิงปริมำณ และคุณภำพ ของบุคลำกรของสำนักงำนประกันสังคม
(2) ช่องข้อมูลจำนวนบุคลำกร ในแต่ละหน่วยงำนและสำมำรถบันทึกได้ ของแต่ละรำยบุคคล
(3) ข้อมูล (1) - (2) ต้องสำมำรถวิเครำะห์และประมวลให้เป็นหน่อยร้อยละ แผนผัง กรำฟ ต่ำง
ๆ ได้
11.3 สำมำรถทำรำยกำร บันทึกเพื่อขอปรับอัตรำกำลังได้ โดยต้องอธิบำยเหตุผลควำมจำเป็นเร่งเด่วน
และแนบไฟล์เอกสำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น .DOC, .XLS, .PPT, .PDF ได้
11.4 สำมำรถออกรำยงำนอัตรำกำลังในแต่ละปีที่ได้มีกำรบันทึกไว้ได้ โดยต้องสำมำรถออกรำยงำน
แยกเป็นรำยงำนตำม หน่วยงำน ตำแหน่งงำน หรือระดับได้
12. การมอบหมายงานและการติดตามงาน
12.1 สำมำรถมีระบบกำรมอบหมำยงำน เป็นลำดับชั้นตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
12.2 สำมำรถมีกำรรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำน เป็นลำดับชั้นกำรบริหำรงำน
12.3 สำมำรถมีกำรติดตำมงำนของผู้บริหำร เป็นลำดับชั้นกำรบริหำรได้
12.4 สำมำรถกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล สิทธิกำรสั่งกำร ติดตำม และกำรรำยงำน
12.5 สำมำรถออกรำยงำนตำมรูปแบบที่กำหนด
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ภาคผนวก ข ระบบงานปัจจุบันของสํานักงานประกันสังคม
งำนของสำนักงำนประกันสังคมประกอบด้วยงำนหลักๆคือ งำนกองทุนประกันสังคมและงำนกองทุน
เงิน ทดแทน กับ งำนบริ ห ำรส ำนั กงำนหรือระบบงำน Back office ซึ่งประกอบด้ว ยงำนบัญชีกำรเงินและ
งำนทรัพยำกรบุคคลหรือเรียกว่ำระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร (Enterprise Resource Planning-ERP)
ก.ระบบงานกองทุนประกันสังคมและงานกองทุนเงินทดแทน
ระบบงำนกองทุนประกันสังคมและงำนกองทุนเงินทดแทนประกอบด้วย ระบบทะเบียน งำนเงินสมทบ
งำนเร่ ง รั ด หนี้ เ งิ น สมทบค้ ำ งช ำระ งำนประโยชน์ ท ดแทน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก รณี ช รำภำพ ระบบบริ ก ำร
ทำงกำรแพทย์ ระบบกำรเงินกองทุนประกันสังคม ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
1.ระบบการเงิ น กองทุ น ประกั น สั ง คม มี ข อบเขตตั้ ง แต่ ก ำรรั บ เงิ น กองทุ น ประกั น สั ง คม ระบบ
จะเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนผู้ ประกันตน ระบบเงินสมทบ ระบบประโยชน์ทดแทน ระบบทำงกำรแพทย์
ระบบกำรออกใบเสร็จรับเงิน รองรับกำรบันทึกข้อมูล กำรแก้ไขยกเลิกข้อมูล สอบถำมข้อมูลผู้ประกันตนหรือ
สถำนพยำบำล กำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ให้แก่สถำนพยำบำล ระบบกำรเงินกองทุนประกันสังคม
ประกอบด้ ว ย 2 ระบบงำนย่ อ ย ได้ แ ก่ ระบบรั บ เงิ น กองทุ น ประกั น สั ง คม และระบบจ่ ำ ยเงิ น กองทุ น
ประกันสังคม
1.1 ระบบรับเงินกองทุนประกันสังคม เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับเงินประเภทต่ำงๆและระบบ
กำรออกใบเสร็จเงินของสำนักงำนประกันสังคมทั้งประเทศ ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบทะเบียน ระบบเงิน
สมทบ ระบบประโยชน์ทดแทน และระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม และระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
สำนักงำนประกันสังคมส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ระบบครอบคลุมกำรทำงำน ดังนี้
1.1.1 บันทึกกำรรับเงิน
(1) รับเงินสมทบ
(2) รับเงินรอเรียกคืน 7 กรณี
(3) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี
(4) รับเงินสมทบทำงไปรษณีย์ด้วยเช็คหรือธนำณัติ
(5) รับเงินสมทบจำกรัฐบำล
(6) รับเงินจำกกำรออกใบเสร็จรับเงินแบบเล่ม
(7) กำรตัดยอดเงินเพื่อนำฝำกธนำคำร
(8) รำยงำน
1.1.2 บันทึกรับเงินผ่ำนธนำคำรหรือบริกำรอื่น
(1) รับข้อมูลกำรเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร หรือหน่วยบริกำร
(2) รับข้อมูลกำรเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
(3) รับข้อมูลกำรรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมำตรำ 39 โดยวิธีหัก
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ประกันตน
(4) ระบบเช็ค
(5) ระบบสอบถำมกำรรับเงิน
(6) ระบบใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบบแก้ไข/ยกเลิก ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองกำรรับชำระเงินตำมเช็คที่ขัดข้อง
(8) ระบบยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
(9) กำรเชื่อมโยงระบบกำรเงินกองทุนประกันสังคมเข้ำสู่ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
(10) รำยงำน
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1.2 ระบบจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม จะเชื่อมโยงกับข้อมูลจำกระบบอื่นๆเพื่อเป็นข้อมูลปลำยทำง
ในกำรจ่ำยเงิน ตำมคำสั่งจ่ำยของกองต่ำงๆ เช่น กองประโยชน์ทดแทน กองประสำนกำรแพทย์ กองเงินสมทบ
เป็นต้น งำนจ่ำยเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ให้แก่สถำนพยำบำล งำนจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีนอกเหนือ
เหมำจ่ำย งำนจ่ำยประโยชน์ทดแทนทุกๆกรณี งำนเงินโอน งำนจ่ำยภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยแก่กรมสรรพำกร
งำนจ่ำยเงินกองทุนเพื่อกำรบริหำรสำนักงำน งำนคืนเงินสมทบ กำรจ่ำยคืนเงินผิดกองทุน ระบบครอบคลุม
กำรทำงำนดังนี้
1.2.1 ข้อมูลคำสั่งจ่ำยเงิน
(1) กำรจ่ำยเงินจำกกองประสำนกำรแพทย์กรณีต่ำงๆ
(2) กำรจ่ำยเงินจำกกองประโยชน์ทดแทนกรณีต่ำงๆ
(3) กำรจ่ำยเงินจำกกองเงินสมทบ
(4) กำรสั่งจ่ำยเงินที่เกิดขึ้นจำกกองกำรเงินและบัญชีกองทุน
1.2.2 ข้อมูลทะเบียนกำรจ่ำยเงิน
1.2.3 ประมวลผลกำรจ่ำยเงิน
1.2.4 กำรอนุมัติจ่ำยเงิน/กำรออกใบสำคัญจ่ำยเงิน
1.2.5 ข้อมูลกำรจ่ำยเงินให้ผู้รับเงิน
1.2.6 รำยงำน
2.ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม มีขอบเขตตั้งแต่ กำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น บัญชี
รำยวัน กำรรับเงิน บัญชีรำยวันจ่ำยเงิน กำรทำบัญชีแยกประเภท รอบกำรจัดทำงบกำรเงินอย่ำงอัตโนมัติ กำร
ประมวลผลกำรจ่ำยเงินในกรณีต่ำงๆ เช่น ว่ำงงำน สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ เจ็บป่วย เป็นต้น สำมำรถรองรับ
กำรเชื่อมโยงระบบกำรเงินเข้ำสู่ระบบบัญชีได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน
ทั่วประเทศและออกรำยงำนต่ำงๆ เช่น รำยงำนผังบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม บัญชีแยกประเภท รำยงำน
กำรรับ-จ่ำยเงิน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐำนะกำรเงิน ระบบครอบคลุมกำรทำงำนดังนี้
2.1 รำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน
(1) ข้อมูลกำรจ่ำยเงิน
(2) รำยกำรในสมุดรำยวันจ่ำยประจำวันโดยอัตโนมัติ
(3) รำยกำรในใบโอนประจำวันโดยอัตโนมัติ
(4) รำยกำรบันทึกจำกหน้ำจอ
(5) รำยกำรลงบัญชีแยกประเภท
2.2 รำยละเอียดกำรรับเงิน
(1) ข้อมูลกำรรับเงิน
(2) รำยงำนในสมุดรำยวันรับเงินประจำวันโดยอัตโนมัติ
(3) รำยกำรใบโอนประจำวันโดยอัตโนมัติ
(4) รำยกำรบันทึกจำกหน้ำจอ
(5) รำยกำรลงบัญชีแยกประเภท
2.3 ข้อมูลอื่นๆ
(1) ข้อมูลจำกกองประโยชน์ทดแทนเพื่อบันทึกใบโอนอัตโนมัติ
(2) ข้อมูลจำกกองเงินสมทบเพื่อบันทึกใบโอนอัตโนมัติ
(3) ข้อมูลจำกกองตรวจสอบเพื่อบันทึกใบโอนอัตโนมัติ
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2.4 กำรจัดทำงบกำรเงินและรำยละเอียดประกอบงบกำรเงิน
(1) งบทดลอง
(2) งบกำรเงินต่ำงๆ เช่น งบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย, งบกระแสเงินสด, งบดุล
(3) รำยงำนประจำเดือนต่ำงๆ
(4) ปิดบัญชีสิ้นปี
2.5 รำยงำนต่ำงๆ
(1) รำยงำนประจำวัน
(2) รำยงำนประจำเดือน
(3) รำยงำนประจำปี
ข.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นระบบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนภำยในของสำนักงำน
ประกันสังคม ครอบคลุมงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนงบประมำณ งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
งำนกำรเงิน งำนบัญชี เรียกว่ำ งำน Back Office หรือเรียกว่ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ปัจจุ บัน สำนักงำนประกัน สังคม ยั งไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศมำใช้ปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง กำร
ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ยังทำงำนด้วยมือ (Manual) และมีกำรนำโปรแกรม Excel มำช่วยทำงำนบำงส่วน และ
บำงงำนก็อยู่ในระบบ Sapiens สำหรับงำนทรัพยำกรบุคคลทำงำนผสมกันระหว่ำงระบบ DPIS ของสำนักงำน
ข้ำรำชกำรพลเรือน (สำนักงำน ก.พ.) กับกำรปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) กำรที่ไม่มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร มำใช้งำนทำให้กำรทำงำนยังมีควำมซ้ำซ้อนและไม่สำมำรถบูรณำกำรข้อมูล (Integrated
Data) ได้ ทำให้ผู้บริหำรไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพื่อกำรบริหำรได้
ระบบงำนบริหำรทรัพยำกรองค์กรครอบคลุมงำน ดังนี้
1. งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
2. งำนงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร
3. งำนติดตำมและประเมินผล
4. งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและงำนพัสดุ
5. งำนกำรเงิน
6. งำนบัญชี
ข-1.งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งำนทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำนประกันสังคมปัจจุบันปฏิบัติงำนแบบผสมผสำนกันระหว่ำงระบบงำน
DPIS ของสำนักงำน ก.พ. กับกำรปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) และใช้โปรแกรม Excel บำงส่วน พนักงำน
ของสำนักงำนประกันสังคม มีทั้งที่เป็นข้ำรำชกำรและที่เป็นลูกจ้ำง
ระบบ DPIS ย่ อ มำจำก “Department Personal Information System” เป็ น ระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคลระดับกรม พัฒนำโดยสำนักงำน กพ. และให้ใช้ฟรี ปัจจุบันสำนักงำน กพ. กำลังพัฒนำระบบ
ใหม่เป็น DPIS 6 ระบบงำน DPIS จะเชื่อมต่อระบบ Seis (ระบบฐำนข้อมูลเพื่อรองรับกำรแต่งตั้งนักบริหำร
ระดับสูง หรือเรียกว่ำ ระบบทะเบียบประวัติอิเล็กทรอนิกส์) ระบบ DPIS ครอบคลุมกำรทำงำน ดังนี้
(1) โครงสร้ำงตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
(2) โครงสร้ำงตำมมอบหมำยงำน
(3) โครงสร้ำงตำแหน่ง(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำรและพนักงำนประกันสังคม)
(4) ข้อมูลบุคลำกร(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำรและพนักงำนประกันสังคม)
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(5) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร(ข้ำรำชกำร)
(6) กำรลำ(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร)
(7) กำรฝึกอบรม
(8) กำรเลื่อนเงินเดือน
(9) บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ำย ลำออก กรอบอัตรำกำลัง
(10) รำยงำนต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
ปัจจุบันสำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ใช้ ระบบ DPIS เป็นฐำนตั้งต้นในกำเชื่อ มต่อกับระบบ
SAM ในกำรใช้ ง ำนกำรขอ User Password ของระบบต่ ำ งๆ เช่ น Intranet, Internet ระบบกองทุ น
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และระบบบัญชี ฯลฯ
กำรปฏิบัติงำนอื่นๆ ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรปฏิบัติงำนยังทำด้ว ยมือ เช่น กำรจ่ำย
เงินเดือน ค่ำจ้ำง และบำเหน็จบำนำญ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน รวมถึงงำนหักภำษี ณ ที่จ่ำยเพื่อส่งกรมสรรพำกร
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงพนักงำนประกันสังคมส่วนกลำง และเขตพื้นที่
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ข-2. งานงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ
งำนงบประมำณของส ำนั ก งำนประกั นสั ง คมปั จ จุ บัน ปฏิ บัติ ง ำนแบบผสมผสำนกั น ระหว่ ำ งระบบ
SSO-Budget กับระบบ GFMIS และกำรปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) งบประมำณของสำนักงำนประกันสังคม
มี 2 ส่วน ซึ่งมีแหล่งที่มำของเงินต่ำงกัน ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง เป็นเงินจำกกระทรวงกำรคลัง เรียกว่ำ เงินงบประมำณแผ่นดิน (1 ตุลำคม ถึง 30 กันยำยน
ของทุกปี)
ส่วนที่สอง เป็นเงินนอกงบประมำณ เป็นเงินจำก 2 กองทุน คือ (1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี)
1. จำกกองทุนประกันสังคม เป็นงบ 10%
2. จำกกองทุนเงินทดแทน เป็นงบ 25% ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้
2.1 งบ 3% เป็นเงินใช้จ่ำยที่กองทุนเงินทดแทน
2.2 งบ 22% แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.2.1 เป็นเงินใช้จ่ำยของศูนย์ฟื้นฟู
2.2.2 ให้กับหน่วยงำนที่มำขอในเรื่องทำงควำมปลอดภัย
ปีงบประมำณของสำนักงำนประกันสังคม เริ่มจำก 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี กิจกรรมของงำน
งบประมำณ มีดังนี้
(1) กำรจัดทำงบประมำณประจำปี
(2) กำรจัดทำงบประมำณระหว่ำงปี
(3) กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
การจัดทํางบประมาณประจําปี มีขั้นตอนกำรทำงำน ดังนี้
1. แจ้ งเวีย นปฏิทิน ทิศทำงกำรขอรับจัดสรรเงิน/หลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรขอรับจัดสรรเงิน
ประจำปี
2. ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ
3. หน่วยงำนบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมำณ ตำมโครงร่ำงโครงกำร/และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
(User ผู้ปฏิบัติ)
4. อนุมัติโครงกำร/คำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/คำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
5. กองคลั ง /กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนัก งำนเลขำนุก ำรกรม ดึ งข้ อมู ล ค ำขอตั้ง งบประมำณ
จำกระบบมำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
6. เสนอคณะทำงำนกลั่นกรองรำยละเอียดกำรเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหำรงำนสำนักงำน
ประกันสังคม เพื่อพิจำรณำคำขอตั้งงบประมำณของหน่วยงำนต่ำงๆ
7. น ำเสนอค ำขอตั้ ง เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ขอควำมเห็ น ชอบจำกเลขำธิ ก ำร เพื่ อ ได้ ก รอบวงเงิ น ค ำขอตั้ ง
งบประมำณเบื้องต้น
8. เสนอค ำขอตั้ ง งบประมำณเบื้ องต้ น ต่ อ คณะอนุ ก รรมกำรกลั่ น กรองงบประมำณ และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำ (คณะกรรมกำรฯ มอบคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ พิจำรณำในรำยละเอียด)
9. คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองรำยละเอียด และเสนอคณะกรรมกำรฯ
ให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติวงเงิน
10. กองคลังจัดทำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ (ปลัดกระทรวง
แรงงำน) และประกำศสำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร
11. กองนโยบำยและแผนงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี (ของหน่วยงำน)
12. หน่วยงำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
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13. กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนกำหนดไว้
14. หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
การจัดทํางบประมาณระหว่างปี มีขั้นตอนกำรทำงำนดังนี้
1. หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
2. ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ
3. หน่วยงำนบันทึกข้อมูลคำขอตั้งตำมโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติ ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
(User ผู้ปฏิบัติ)
4. อนุมัติโครงกำร/คำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/คำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
5. กองคลั ง /กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรกรม ดึ ง ข้ อ มู ล ค ำขอตั้ ง งบประมำณ
จำกระบบมำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
6. เสนอคณะอนุ กรรมกำรกลั่ น กรองงบฯ เพื่ อ พิจ ำรณำในรำยละเอี ย ด และเสนอคณะกรรมกำรฯ
เพื่ออนุมัติ
7. กองคลังจัดทำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ (ปลัดกระทรวง
แรงงำน) และประกำศสำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร
8. กองนโยบำยและแผนงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีปฏิทิน และปีงบประมำณ (ของหน่วยงำน)
9. หน่วยงำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
10. กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนกำหนดไว้
11. หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีขั้นตอนกำรทำงำนดังนี้
1. กรณีเปลี่ยนแปลงเงินของหน่วยงานเอง มีขั้นตอนดังนี้
1.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
1.2 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเงิน (ในระบบ)/ พร้อมนำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ)
1.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
1.4 กองนโยบำยและแผนงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร
1.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลคำขอเปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
1.6 กองคลังบันทึกกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
1.7 หน่วยงำนบันทึกกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
1.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
2. ขอสนับสนุนเงินเหลือจ่าย มีขั้นตอนดังนี้
2.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
2.2 บันทึกคำขอสนับสนุนเงิน (ในระบบ) พร้อมนำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ)
2.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
2.4 กองนโยบำยและแผนงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร
2.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลคำขอสนับสนุนเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
2.6 กองคลังบันทึกผลกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
2.7 หน่วยงำนบันทึกแผนดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
2.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
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ระบบเงินงบประมาณ
เป็นเงินจำกกระทรวงกำรคลัง เรียกว่ำ เงินงบประมำณแผ่นดิน (1 ตุลำคม ถึง 30 กันยำยน ของทุกปี)
1. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.....
2. โอนจัดสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ให้กับหน่วยงำน (สปส.จังหวัด) เป็นงวดๆ
3. เมื่อหน่วยงำนเบิกจ่ำย ต้องบันทึกผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
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แผนผังขั้นตอนเงินงบประมาณ
งบประมำณตำม พรบ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ...

หน่วยงำน(จังหวัด) และกอง
คลังจัดทำแผนกำรกำรใช้จ่ำยงบ
ประจำปี..

บันทึกแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร (กองนโยบำยและแผนงำน)

บันทึกรำยกำรงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรตำมแผนงำน/โครงกำร/
รำยกำร (กองคลัง)

รำยงำนต่ำง ๆ

รายงานของระบบงบประมาณ เช่น
(1) รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ....
(รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี)
(2) รำยงำนกำรโอนจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำน (งวด)
(รำยปี/รำยเดือน/รำยไตรมำส ตำมแผนงำน/โครงกำร/รำยกำร)
(3) รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.... คงเหลือ
(รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี)
(4) รำยงำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ....
(รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี)
(5) รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ....
(รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) ภำพรวม/รำยหน่วย/แผนงำน
/รำยกำร
เป็นต้น

บันทึกรับงบประมำณที่
สำนักงบประมำณ จัดสรรให้
เป็นงวดๆ

โอนจัดสรรงบประมำณให้
หน่วยเบิกจ่ำยเป็นงวด ตำม
แผนงำน/โครงกำร/รำยกำร

หน่วยเบิกจ่ำยบันทึกผล
กำรเบิกจ่ำย (รำยเดือน)
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ระบบเงินนอกงบประมาณ
1. จำกกองทุนประกันสังคม เป็นงบ 10%
2. จำกกองทุนเงินทดแทน เป็นงบ 25% ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้
2.1 งบ 3% เป็นเงินใช้จ่ำยที่กองทุนเงินทดแทน
2.2 งบ 22% แบ่งเป็น 2 ส่วน
ปีงบประมำณของสำนักงำนประกันสังคม เริ่มจำก 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี กิจกรรมของงำน
งบประมำณ มีดังนี้
(1) กำรจัดทำงบประมำณประจำปี
(2) กำรจัดทำงบประมำณระหว่ำงปี
(3) กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
การจัดทํางบประมาณประจําปี มีขั้นตอนกำรทำงำน ดังนี้
1. แจ้ งเวีย นปฏิทิน ทิศทำงกำรขอรับจัดสรรเงิน/หลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรขอรับจัดสรรเงิน
ประจำปี
2. ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ
3. หน่วยงำนบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมำณ ตำมโครงร่ำงโครงกำร/และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
(User ผู้ปฏิบัติ)
4. อนุมัติโครงกำร/คำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/คำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
5. กองคลั ง/กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนั ก งำนเลขำนุ กำรกรม ดึ ง ข้อ มู ล ค ำขอตั้ง งบประมำณ
จำกระบบมำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
6. เสนอคณะทำงำนกลั่นกรองรำยละเอียดกำรเสนอขอรั บจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหำรงำนสำนักงำน
ประกันสังคม เพื่อพิจำรณำคำขอตั้งงบประมำณของหน่วยงำนต่ำงๆ
7. น ำเสนอค ำขอตั้ ง เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ขอควำมเห็ น ชอบจำกเลขำธิ ก ำร เพื่ อ ได้ ก รอบวงเงิ น ค ำขอตั้ ง
งบประมำณเบื้องต้น
8. เสนอค ำขอตั้ ง งบประมำณเบื้ อ งต้ น ต่ อ คณะอนุ ก รรมกำรกลั่ น กรองงบประมำณ และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำ (คณะกรรมกำรฯ มอบคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ พิจำรณำในรำยละเอียด)
9. คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองรำยละเอียด และเสนอคณะกรรมกำรฯ
ให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติวงเงิน
10. กองคลังจัดทำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ (ปลัดกระทรวง
แรงงำน) และประกำศสำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร
11. กองนโยบำยและแผนงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี (ของหน่วยงำน)
12. หน่วยงำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
13. กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนกำหนดไว้
14. หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
การจัดทํางบประมาณระหว่างปี มีขั้นตอนกำรทำงำนดังนี้
1. หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
2. ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ
3. หน่วยงำนบันทึกข้อมูลคำขอตั้งตำมโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติ ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
(User ผู้ปฏิบัติ)
4. อนุมัติโครงกำร/คำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/คำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
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5. กองคลั ง /กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรกรม ดึ ง ข้ อ มู ล ค ำขอตั้ ง งบประมำณ
จำกระบบมำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
6. เสนอคณะอนุ กรรมกำรกลั่ น กรองงบฯ เพื่อ พิ จ ำรณำในรำยละเอีย ด และเสนอคณะกรรมกำรฯ
เพื่ออนุมัติ
7. กองคลังจัดทำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ (ปลัดกระทรวง
แรงงำน) และประกำศสำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร
8. กองนโยบำยและแผนงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีปฏิทิน และปีงบประมำณ (ของหน่วยงำน)
9. หน่วยงำนจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
10. กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนกำหนดไว้
11. หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีขั้นตอนกำรทำงำนดังนี้
1. กรณีเปลี่ยนแปลงเงินของหน่วยงานเอง มีขั้นตอนดังนี้
1.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
1.2 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเงิน (ในระบบ)/ พร้อมนำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ)
1.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
1.4 กองนโยบำยและแผนงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร
1.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลคำขอเปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
1.6 กองคลังบันทึกกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
1.7 หน่วยงำนบันทึกกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
1.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
2. ขอสนับสนุนเงินเหลือจ่าย มีขั้นตอนดังนี้
2.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร
2.2 บันทึกคำขอสนับสนุนเงิน (ในระบบ) พร้อมนำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ)
2.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน))
2.4 กองนโยบำยและแผนงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร
2.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลคำขอสนับสนุนเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร
2.6 กองคลังบันทึกผลกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
2.7 หน่วยงำนบันทึกแผนดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
2.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
งานงบประมาณ (Budgeting) ทำงำนดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไปของระบบงำนงบประมำณ (Budgeting)
1.1 สำมำรถกำหนดสิ ทธิผู้ ใช้ในกำรเรียกดูข้อมูล ของหน่ว ยงำนอื่นๆ ในเรื่องที่เป็น งำนในควำม
รับผิดชอบของระบบงบประมำณที่เกี่ยวข้องได้
1.2 สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมมุมมองที่กำหนด เช่น ปีงบประมำณ/ปีปฏิทิน ,
กลุ่มหมวดรำยจ่ำย, หมวดรำยจ่ำย, กลุ่มหน่วยงำน, หน่วยงำน, แผนงำน/ โครงกำร เป็นต้น
1.3 สำมำรถจัดทำงบประมำณในรูปแบบ Spreadsheet ได้
2. คุณลักษณะในส่วนของข้อมูลพื้นฐำน
2.1 สำมำรถกำหนด/แผนงำน/โครงกำรได้ เพื่อใช้ในกำรบริหำรและควบคุม งบประมำณ
2.2 สำมำรถกำหนดกลุ่มหมวดรำยจ่ำยได้ เช่น งบดำเนินงำน งบลงทุน เป็นต้น
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2.3 สำมำรถกำหนดหมวดรำยจ่ำยได้ เช่น หมวดค่ำใช้จ่ำยพนักงำน หมวดค่ำ สำธำรณูปโภค เป็นต้น
2.4 สำมำรถกำหนดหมวดรำยจ่ำยย่อย โดยสำมำรถอ้ำงอิงถึงรหัสบัญชีได้
2.5 สำมำรถกำหนดงบประมำณของแต่ละหน่วยงำนได้
2.6 สำมำรถกำหนดโครงสร้ำงของรหัสที่ใช้คุมงบประมำณได้
2.7 สำมำรถกำหนดเงื่อนไขย่อยในกำรบันทึกข้อมูลของแต่ละหมวดรำยจ่ำย เช่น ระบุหน่วยงำน
ระบุแผนงำน/โครงกำร ระบุประเภทงบ (เช่น งบดำเนิ นงำนงบลงทุน งบสำรองทั่วไป ดำเนินงำนงบสำรอง
ทั่วไป-งบลงทุน)
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แผนผังการทํางานของระบบงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ (เงินนอก)

เสนอโครงกำร
(หน่วยงำน)

ตั้งค่ำโครงร่ำง/โครงกำร
(กนผ.)

บันทึกข้อมูลโครงกำร/
รำยกำร (หน่วยงำน)

ส่งโครงกำร/รำยกำร
(หน่วยงำน) ผู้ปฏิบัติ
งบระหว่ำงปี
รอการพิจารณา
รอกำรพิ
ำรณำ
-คณะท
างาน
- คณะท
ำงำน
- คณะอนุ
กรรมกำร
-คณะอนุ
กรรมการ
คณะกรรมกำรฯ
-คณะกรรมการฯ

อนุมัติโครงกำร/รำยกำร
(หน่วยงำน) ผู้อนุมัติ

ยกเลิกโครงกำร
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ผ่ำนกำรพิจำรณำ

จัดทำแผน
ปฏิบัติรำชกำร
(หน่วยงำน)/กนผ.

บันทึกผลกำรดำเนินงำน
(หน่วยงำน/กนผ.)

กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
(หน่วยงำน)/กค.

จัดทำแผนกำร
ใช้จ่ำยเงิน(หน่วยงำน)/
กค.

โอนจัดสรรเงินไปยัง
หน่วยงำน (รำยงวด) กค

หน่วยงำนดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน

อนุมัติ

แก้ไข

ไม่อนุมัติ

ส่งกลับแก้ไข
ออกประกำศจัดสรรเงิน
กค.

หน่วยงำน
(ส่วนกลำง/สปส.พื้นที่/
สปส.จังหวัด/สำขำ

ระบบงำน
กำรเงิน

คืนเงินเหลือจ่ำย
(หน่วยงำน)/กค.

จัดสรรเงินเหลือจ่ำย
ให้หน่วยงำน
กค.
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รำยงำนต่ำง ๆ

แบบเสนอคำขอตั้งงบประมำณ

รำยงำนประกอบกำรพิจำรณำ
โครงกำร

รำยงำนแผนปฏิบัตริ ำชกำร/
งบประมำณ

รำยงำนผลกำรปฏิบัตริ ำชกำร
ประจำปี

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

● รำยงำนแบบ กค. 1 - 4
● รำยงำนแบบ กนผ ข1
● รำยงำนแบบ กนผ ข2
ฯลฯ
● รำยงำนกรอบวงเงินขอตั้งงบประมำณ
● รำยงำนแสดงสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ/แผนแม่บท/
แผนปฏิรปู ประเทศ/แผนงำน ๓ แผน /ยุทธศำสตร์
สำนักงำน/กลยุทธ์
● รำยงำนรำยละเอียดกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ
● รำยงำนรำยละเอียดคำขอตั้งตัวชี้วัด
● รำยงำนรำยละเอียดคำขอตั้งงบประมำณ
ฯลฯ
● รำยงำนแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
● รำยงำนภำคผนวกของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
● รำยงำนกำรจัดสรรเงินจำแนกตำมรำยงบ/รำย
แผนงำน/รำยยุทธศำสตร์
● รำยงำนประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคมจัดสรร
งบประมำณ
● รำยงำนประกำศสำนักงำนประกันสังคมจัดสรร
งบประมำณ
ฯลฯ
● รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหน่วยปฏิบัติ
(รำยจังหวัด/รำยโครงกำร)
● รำยงำนผลกำรดำเนินกำรในภำพรวมจำแนกตำม
ยุทธศำสตร์
● ออกรำยงำนผลกำรดำเนินกำรภำพรวม จำแนกรำย
หน่วยปฏิบัติ (ทุกหน่วยปฏิบัติ)
ฯลฯ






รำยงำนแผน-ผล กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยงำนทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงิน
รำยงำนกำรโอนจัดสรรเงินตำมงวด
รำยงำนละเอียดกำรใช้เงินงบประมำณ (ภำครวม)
รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ(รำยหน่วย/รำยงบ/รำย
แผนงำน/รำยยุทธศำสตร์/รำยกำร
 รำยงำนกำรคืนเงินเหลือจ่ำย (รำยหน่วย/รำยงบ/รำย
แผนงำน/รำยยุทธศำสตร์/รำยกำร)
ฯลฯ
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ข-3.งานติดตามและประเมินผล
แผนผังการทํางานของระบบติดตามและประเมินผล
จัดทำแผน
ปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
(หน่วยงำน)/กนผ.

โอนจัดสรรเงินไปยัง
หน่วยงำน (รำยงวด) กค

จัดทำแผนกำร
ใช้จ่ำยเงิน
(หน่วยงำน)/กค.
จัดสรรเงินเพิ่มเติม/
เงินเหลือจ่ำย

ส่งคำขอตั้งโครงกำร

ส่งแผนกำรใช้จ่ำยเงิน

หน่วยงำนทำหนังสือถึง กค.
เพื่อขอกันเงินโครงกำรฯ ไว้
ดำเนินกำรในปีถัดไป

หน่วยงำนจัดทำคำขอ
จัดตั้งโครงกำร เพิ่มเติม
(ส่วนกลำง/สปส.พื้นที/่
สปส.จังหวัด/สำขำ

หน่วยงำน
(ส่วนกลำง/สปส.พื้นที่/
สปส.จังหวัด/สำขำ

หน่วยงำนทำหนังสือถึง กค.
เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย
ในกำรดำเนินโครงกำรฯ
ประจำปี

หน่วยงำนดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
บันทึกผลกำรดำเนินงำน
(หน่วยงาน/กนผ.)
ออกรายงานผลตามแผนปฏิบตั ิราชการที่หน่วยงานขอรับจัดสรร งาน/โครงการ
- รายงานผลภาพรวม 2 กองทุน
(รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน/ปีงบประมำณ)
- รายงานผล จําแนกเฉพาะงาน/โครงการ ที่ผ่านเกณฑ์ (รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน)
- รายงานผล จําแนกเฉพาะ งาน/โครงการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน)
- รายงานผล รายหน่วยปฏิบัติ
(รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน)
- รายงานผล จําแนกตาม งาน/โครงการ
(รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน)
- สามารถเรียกรายงานผลโครงการทีง่ บผูกพันหรือกันเงินได้
- รายงานผล งาน/โครงการที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ในแบบแผนภูมิ
(รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน)

ระบบงำน
กำรเงิน
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ข-4.งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ
งำนจั ดซื้ อ จั ด จ้ ำ งและงำนพั ส ดุ ของส ำนัก งำนประกั น สั ง คม ปั จ จุบั นปฏิ บัติ งำนด้ ว ยมื อ (Manual)
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนประกันสังคมมีทั้งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ส่วนกลำงและที่ต่ำงจังหวัด กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงจะปฏิบัติงำนตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีกำรจัดหำ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
(1) ตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
(2) ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(3) คัดเลือก
(4) เฉพำะเจำะจง
(5) จ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
(6) จ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือก
(7) จ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
(8) จ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
(9) จ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงโดยวิธีคัดเลือก
(10) จ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
(11) จ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงโดยวิธีประกวดแบบ
(12) ประกวดนำนำชำติ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1) ตกลงรำคำ
(2) สอบรำคำ
(3) ประกวดรำคำ
(4) พิเศษ
(5) กรณีพิเศษ
(6) ประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่ำนผู้ให้บริกำรตลำดกลำง
(7) จ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีตกลง
(8) จ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือก
(9) จ้ำงออกแบบโดยวิธีตกลง
(10) จ้ำงออกแบบโดยวิธีคัดเลือก
(11) จ้ำงออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
(12) จ้ำงออกแบบโดยวิธีพิเศษ
(13) จ้ำงออกแบบโดยวิธีพิเศษประกวดแบบ
หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อในปัจจุบัน
หน่ ว ยนั บ /หน่ ว ยสั่ งซื้อในระบบ GFMIS ในปัจจุบันจะมีทั้งหมด 206 รำยกำร โดยเรียงล ำดับตำม
ตัวอักษรภำษำอังกฤษ ดังนี้
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หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ
'
"2
"3

นิ้ว
ตำรำงนิ้ว
ลูกบำศก์นิ้ว

หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ
KMH
KMN
KMS

%O
A/V

ต่อ mille
ซีเมนส์ต่อเมตร

KPA
KVA

กิโลปำสคำล
กิโลโวลต์แอมแปร์

PT
QML

ACR
AU

เอเคอร์
หน่วยนับกิจกรรม

L
LB

QT
RF

BAG
BK

ถุง
เล่ม
แกลลอนต่อ
ชั่วโมง (US)
ขวด
ลูกบำศก์เซนติเมตร/
วินำที
ตู้
กระป๋อง
คัน
ลูกบำศก์เซนติเมตร
ลูกบำศก์เดซิเมตร
เซนติลิตร
เซนติเมตร
ตำรำงเซนติเมตร
เซนติเมตร/วินำที
กล่อง
คำร์ตัน
ถ้วย
หีบ
วัน
องศำ
เดซิเมตร

LHK
LMI

ลิตร
US ปอนด์
ลิตร
ต่อ 100 กิโลเมตร
ลิตร/นำที

RHO
RM

อัตรำส่วนล้ำนล้ำน
งวด
คน
ไพนท์, หน่วยวัด
ขนำดของเหลว US
กิโลโมล
ควอรท,หน่วยวัด
ขนำดของเหลว US
มิลลิฟำเรด
กรัม/ลูกบำศก์
เซนติเมตร
รีม

LMS
LPH

ลิตร/โมลวินำที
ลิตรต่อชั่วโมง

ROL
R-U

Roll (ม้วน)
นำโนฟำเรด

LT
M
M/L
M/M
M/S
M2
M-2
M2S
M3
M3H
M3S
MAC
MD
MEJ
MG
MGL
MGO

Kilotonne
เมตร
โมลต่อลิตร
โมลต่อลูกบำศก์เมตร
เมตร/วินำที
ตำรำงเมตร
1 / ตำรำงเมตร
ตำรำงเมตร/วินำที
ลูกบำศก์เมตร
ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
ลูกบำศก์เมตร/วินำที
เครื่อง
มัด
เมกะจูล
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม/ลิตร
เมกะโอมห์

SHE
SHT
ST
STK
SYS
T
TM
TO
TOM
TON
TUB
U1
U10
U11
U12
U13
U14

ผืน
แผ่น
ชุด
ท่อน
ระบบ
หลักพัน
ครั้ง
ตัน
ตัน/ลูกบำศก์เมตร
US ตัน
ท่อ
แท่ง
ขด
โคม
คิว
ปี๊บ
ซอง

BPH
BT.
C3S
CAB
CAN
CAR
CCM
CD3
CL
CM
CM2
CMS
CRT
CT
CUP
CV
DAY
DEG
DM

ข้อความของ
หน่วยการวัด

กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เคลวิน/นำที
เคลวิน/วินำที

หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ
PPT
PRD
PRS

ข้อความของ
หน่วยการวัด

ข้อความของ
หน่วยการวัด
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หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ

ข้อความของ
หน่วยการวัด

หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ

ข้อความของ
หน่วยการวัด

หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ

ข้อความของ
หน่วยการวัด

MGQ
MH
MHV
MI
MI2
MIN

ไมล์
ตำรำงไมล์
นำที

U18
U19
U2

ตลับ
เที่ยว
ตัว

MIS
ML
MLI
MM
MM2
MM3
MN
MNM

ไมโครวินำที
มิลลิลิตร
Milliliter act. ingr.
มิลลิเมตร
ตำรำงมิลลิเมตร
ลูกบำศก์มิลลิเมตร
เมกะนิวตัน
มิลลินิวตัน/เมตร

U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27

นัด
แท่น
บำน
ใบ
ภำพ/รูป
เรือน
ล้อ
ลัง

GL
GLI
GM
GM2
GM3

ถัง
โหล
ชิ้น
หน่วยเอมไซน์/
มิลลิลิตร
หน่วยเอมไซน์
แฟ้ม
ออนซ์หน่วยวัด
ของเหลว US
ฟุต
ตำรำงฟุต
ลูกบำศก์ฟุต
กิกะจูล
กรัม
US แกลลอน
กรัมทองคำ
gram act.ingrd /
liter
กรัม/ลิตร
กรัมต่อโมล
กรัม/ตำรำงเมตร
กรัมต่อลูกบำศก์เมตร

มิลลิกรัม/ลูกบำศก์
เมตร
เมตร/ชั่วโมง
เมกะโวลต์

MPG
MPL
MPS
MS
MS2

U28
U29
U3
U30
U31

วง
เส้น
ลูก
หลอด
หลัง

GOH
GPM
GRO
GRP

กิกะโอห์ม
แกลลอนต่อไมล์ (US)
ตัวใหญ่
กลุ่ม

MSC
MSE
MTH
MWH

ไมล์ต่อแกลลอน (US)
มิลิโมลต่อลิตร
มิลลิปำสคำลวินำที
พิโควินำที
เมตร/วินำทีกำลังสอง
ไมโครซเมนส์ต่อ
เซนติเมตร
มิลลิวินำที
เดือน
เมกะวัตต์ ชั่วโมง

U32
U33
U34
U35

H
HA
HL
HR.

ชั่วโมง
เฮกตำร์
เฮกโตลิตร
ชั่วโมง

NA
NAM
NG
NI

นำโนแอมแปร์
นำโนเมตร
Gram act. ingrd.
กิโลนิวตัน

U36
U37
U4
U40

เม็ด
ไมโครแอมแปร์
ไมโครฟำเรด
ไมโครเมตร
ไมโครกรัม/
ลูกบำศก์เมตร
ไมโครลิตร
กระสอบ
ไมโครกรัม/ลิตร

DR
DZ
EA
EML
EU
FIL
FOZ
FT
FT2
FT3
FYR
G
GA
GAU

U15
U16
U17

ดวง
ดอก
แผง
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หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ
IB

ข้อความของ
หน่วยการวัด

ข้อความของ
หน่วยการวัด

หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ
U5

กรง

U6
U7
U8

กรอบ
กระถำง
กระบอก

ข้อความของ
หน่วยการวัด

NMM
NS
OC
P

จุด

U9

ก้อน

KD3

จูล/กิโลกรัม
จูล/โมล
งำน
Kilogram
act. ingrd.
กิโลกรัมต่อลูกบำศก์
เดซิเมตร

นิวตัน/เมตร
นิวตัน/ตำรำง
มิลลิเมตร
นำโนวินำที
ออนซ์

PAA

คู่

UNT

KG
KGM
KGS
KIK

กิโลกรัม
กิโลกรัม/โมล
กิโลกรัมต่อวินำที
kg act.ingrd. / kg

PAC
PAL
PAS
PC.

VAL
VAM
WKS
Y

KJK
KJM
KM
KM2

กิโลจูล/กิโลกรัม
กิโลจูล/โมล
กิโลเมตร
ตำรำงกิโลเมตร

PGL
PMI
PPB
PPM

แพค/ห่อ
แพลเลต
ปำสคำลวินำที
เมกะโวลต์แอมแปร์
กิโลกรัมต่อลูกบำศก์
เมตร
หนึ่ง/นำที
อัตรำส่วนพันล้ำน
อัตรำส่วนล้ำน

หน่วย
วัสดุที่คิดมูลค่ำ
เท่ำนั้น
โวลต์แอมแปร์
สัปดำห์
ปี

YD
YD2
YD3

หลำ
ตำรำงหลำ
ลูกบำศก์หลำ

JKG
JMO
JOB
KAI

พิโคฟำเรด

หน่วย
นับ/
หน่วย
สั่งซื้อ
NM

ข-5. งานการเงิน
งำนกำรเงินของสำนักงำนประกันสังคมปัจจุบันปฏิบัติงำนแบบผสมกันระหว่ำง ระบบ Sapien กับกำร
ปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) และกำรใช้โปรแกรม Excel
งำนกำรเงินครอบคลุม งำนลูกหนี้ งำนเจ้ำหนี้ งำนกำรเงิน งำนเงินยืม และคืนเงินทดลองจ่ำย
ข-6. งานบัญชี
งำนบัญชีของสำนักงำนประกันสังคมปัจจุบันปฏิบัติงำนแบบผสมผสำนกันระหว่ำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) และกำรใช้โปรแกรม Excel งำนบำงส่วนอยู่ในระบบ Sapien
บำงส่ ว นก็ ป ฏิ บั ติ ง ำนผ่ ำ นระบบ GFMIS และระบบ Service Desk Plus ใช้ ค วบคุ ม ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
คอมพิวเตอร์
งำนบัญชีครอบคลุมงำนเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด เช่น บัญชีแยกประเภท (General Ledger) และงำน
บริหำรทรัพย์สิน (Fixed Asset)
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ลำ รหัส รำยกำ รุ่น แบบ ศูนย์
ดั ทรัพ ร
ขนำด ต้นทุน/
บ ย์สิน
ลักษณะ หน่วย
ที่
หมำยเล รับ
ขเครื่อง งบประ
มำณ
36 สปส เครื่อง
5 .ส สำรอง
บท. ไฟฟ้ำ
13- ขนำด
19- 1kVA
001 Chup
63/ hotic
3
PT100
0
36 สปส เครื่อง
6 .ส สำรอง
บท. ไฟฟ้ำ
1- ขนำด
19- 1kVA
002 Chup
63/ hotic
3
PT100
0
36 สปส เครื่อง
7 .ส สำรอง
บท. ไฟฟ้ำ
13 ขนำด
19- 1kVA
003 Chup
hotic
63/ PT100
3
0
36 สปส เครื่อง
8 .ส สำรอง
บท. ไฟฟ้ำ
13- ขนำด

ตัวอย่าง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
วดป. เลขที่ ผู้ขำย/ ปร วิธี รำคำ อำยุ หน่ หน่
เอกสำ ผู้รับ ะ ได้มำ
กำร วยง วย
ร
จ้ำง/ผู้ เภ
ใช้ ำน รับ
บริจำค ท
งำน
งบ
เงิน
ปร
ะมำ
ณ
ส่งมอบ สญ ซ. บจก.
3 e2,300 5 ชล
3 ก.ย. 009/2 คอมพิ
biddi .00
บุรี
63
563 วเตอร์
ng
ตรวจ ลว. 11 ยูเนียน
รับ 16 มิ.ย.
ธ.ค.63 2563

วัน
ที่
บัน
ทึก
ข้อ
มูล

12534
UP191
528

17006
00006

5
ม.ค
.
256
4

12534
UP191
541

17006 ส่งมอบ
00006 3 ก.ย.
63
ตรวจ
รับ 16
ธ.ค.63

สญ ซ.
009/2
563
ลว. 11
มิ.ย.
2563

บจก.
คอมพิ
วเตอร์
ยูเนียน

3

e2,300
biddi .00
ng

5

ชล
บุรี

5
ม.ค
.
256
4

12534
UP191
540

17006 ส่งมอบ
00006 3 ก.ย.
63
ตรวจ
รับ 16
ธ.ค.63

สญ ซ.
009/2
563
ลว. 11
มิ.ย.
2563

บจก.
คอมพิ
วเตอร์
ยูเนียน

3

e2,300
biddi .00
ng

5

ชล
บุรี

5
ม.ค
.
256
4

12534
UP191
529

17006 ส่งมอบ สญ ซ. บจก.
00006 3 ก.ย. 009/2 คอมพิ
63
563 วเตอร์
ยูเนียน

3

e2,300
biddi .00
ng

5

ชล
บุรี

5
ม.ค
.

ห
ม
ำ
ย
เห
ตุ
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ลำ รหัส รำยกำ รุ่น แบบ ศูนย์
ดั ทรัพ ร
ขนำด ต้นทุน/
บ ย์สิน
ลักษณะ หน่วย
ที่
หมำยเล รับ
ขเครื่อง งบประ
มำณ
19
004
63/
3
36 สปส
9 .ส
บท.
1319005
63/
3

1kVA
Chup
hotic
PT100
0
เครื่อง 12534
สำรอง UP191
ไฟฟ้ำ 527
ขนำด
1kVA
Chup
hotic
PT100
0

วดป.

ตรวจ
รับ 16
ธ.ค.63
17006 ส่งมอบ
00006 3 ก.ย.
63
ตรวจ
รับ 16
ธ.ค.63

เลขที่ ผู้ขำย/ ปร วิธี รำคำ อำยุ หน่ หน่
เอกสำ ผูร้ ับ ะ ได้มำ
กำร วยง วย
ร
จ้ำง/ผู้ เภ
ใช้ ำน รับ
บริจำค ท
งำน
งบ
เงิน
ปร
ะมำ
ณ
ลว. 11
มิ.ย.
2563
สญ ซ.
009/2
563
ลว. 11
มิ.ย.
2563

บจก.
คอมพิ
วเตอร์
ยูเนียน

3

รวม

5

e2,300
biddi .00
ng

รวม 3,031
,970

5

สร
ะแ
ก้ว
สำ
ขำ
อรั
ญ
ปร
ะเท
ศ

วัน
ที่
บัน
ทึก
ข้อ
มูล
256
4

5
ม.ค
.
256
4

ห
ม
ำ
ย
เห
ตุ
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ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ประเภท.................(3)………….รหัส. ..............(4)……….....ลักษณะ/คุณสมบัติ..............(5).........รุ่น/แบบ
......................(6)……………….......สถำนที่ตั้ง/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ............................(7)………..... ….ชื่อผู้ขำย/
ผู้รับจ้ำง/ผู้บริจำค..........................(8)…………...............…….ที่อยู่........................................................................
(9)….............……………โทรศัพท์..........................(10)………..............……….
ประเภทเงิน
เงินงบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
อื่นๆ
วิธีกำรได้มำ
ตกลงรำคำ
สอบรำคำ
ประกวดรำคำ
√
วิธีพิเศษ √ รับบริจำค
วัน เดือน
ที่
รำยกำร จำนวน รำคำต่อ
ปี
เอกสำร
หน่วย หน่วย/
ชุด/กลุ่ม
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

มูลค่ำ
รวม
(16)

อำยุ อัตรำ ค่ำเสื่อม
กำรใช้ ค่ำ
รำคำ
งำน เสื่อม ประจำปี
รำคำ
(17) (18)
(19)

ตัวอย่ำง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ค่ำเสื่อ
รำคำ
สะสม

มูลค่ำ หมำย
สุทธิ เหตุ

(20)

(21)

(22)
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ครั้งที่
(23)

วัน เดือน ปี
(24)

ประวัติการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
รำยกำร
จำนวนเงิน
(25)
(26)

หมำยเหตุ
(27)

ตัวอย่ำง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ตัวอย่ำง กำรบันทึกข้อมูลอำคำร
ระบบบันทึกข้อมูล อำคำรสำนักงำนประกันสังคม ส่วนกลำง เขตพื้นที่ ศูนย์ฟื้นฟูฯ และจังหวัด/สำขำ
โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
1. ลักษณะอำคำร (ซื้อที่ดิน, ซื้ออำคำรพร้อมที่ดิน, เช่ำอำคำร, อยู่กับอำคำรของศำลำกลำง (หรือสร้ำง
เป็นอำคำรแยกออกมำ แต่อยู่ในบริเวณศำลำกลำงจังหวัด) และ อยู่กับอำคำรของกลุ่มกระทรวงแรงงำน
2. ขนำดเนื้อที่ (ไร่-งำน-ตรว.)
3. ขนำดพื้นที่ใช้สอย (ตรม.) ขอให้ระบุพื้นที่ทั้งภำยนอกและภำยในอำคำร และกรณีมีมำกกว่ำ 1
อำคำรขอให้ระบุแยกแต่ละอำคำร
4. ลักษณะของอำคำร เช่น จำนวนอำคำร, จำนวนชั้น, จำนวนคูหำ, อำคำรพำณิชย์, อำคำรตึกให้เช่ำ
สำนักงำนประกันสังคมอยู่ชั้นที่เท่ำไหร่ (ตัวอย่ำงสำขำบำงบัวทอง)
5. ประวัติของอำคำรและที่ดิน
5.1 วันที่ซื้อ/เช่ำ พร้อมวงเงินที่ซื้อ/เช่ำ (ซื้อ/เช่ำ/ได้ที่ดิน จำกไหน เช่น ซื้อที่เอกชน, ได้ที่รำชพัสดุ,
ได้ที่จำกกรมทรัพยำกร เป็นต้น)
5.2 วันที่เปิดทำกำร
5.3 วันที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับภำพลักษณ์/ปรับภูมิทัศน์ พร้อมวงเงิน และช่วงเวลำที่
ดำเนินกำร
5.4 กรณีย้ำยที่ตั้งสำนักงำนฯ ขอให้ระบุข้อมูลที่ตั้งเดิมด้วย เช่น ย้ำยจำกที่ไหน, อำคำรลักษณะ
อย่ำงไร, ค่ำเช่ำเท่ำไหร่ (ถ้ำมี)
5.5 ระบุสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ ภำยในสำนักงำน เช่น รั้ว ถังเก็บน้ำ โรงจอดรถยนต์ ป้อมยำมรักษำกำรณ์
เป็นต้น
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ตัวอย่างงานบัญชี
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ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มประวัติทีมงาน
ประวัติทีมงาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ ปี สัญชำติ
ศำสนำ
ภำษำ
ชื่อบริษัท………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตำแหน่งงำนในบริษัท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในบริษัท
จำนวนปี/เดือน ที่ทำงำนกับบริษัทปัจจุบัน
ปี
เดือน
ตําแหน่งที่จะถือครองตามโครงการนี้
รำยละเอียดของหน้ำที่ / ควำมรับผิดชอบในโครงกำรนี้
ควำมสำมำรถพิเศษ
2. ประวัติการศึกษา
สถำบันกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ
ปีที่เข้ำศึกษำ
ปีที่จบกำรศึกษำ
3. ประสบการณ์
ปีที่ทำงำน ตั้งแต่ พ.ศ.
องค์กร/บริษัทผู้ว่ำจ้ำง
ตำแหน่ง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ถึง

4. สําเนาใบรับรอง (Certificate) หรือสําเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. คํารับรอง
ข้ำพเจ้ำขอรับ รองและได้ล งนำมเป็นหลั กฐำนว่ำข้อมูลเหล่ำนี้แสดงถึงตัวข้ำพเจ้ำ คุณสมบัติ และ
ประสบกำรณ์ของข้ำพเจ้ำอย่ำงแท้จริง
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
)
ผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัทนำยจ้ำงปัจจุบัน

(
ตำแหน่ง
วันเดือนปี

)
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ภาคผนวก ง
หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของสํานักงานประกันสังคม
เขียนที่............................................................
วันที่...............................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)...................................................................เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน
.........................................................ทำงำนในตำแหน่ง.......................................................................................
ของบริษัท.....................................................................................อันเป็นบริษัท เอกชนซึ่งเข้ำมำดำเนินกำร
พั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ร ขอแสดงเจตนำไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคม ไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ ำ พเจ้ ำ ฯ จะไม่ เ ปิ ด เผยหรื อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ รำยละเอี ย ดทำงเทคนิ ค โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เอกสำรหรือวัสดุโดๆ ไม่ว่ำอยู่ในรูปแบบใดของส ำนักงำนประกันสังคม อันข้ำพเจ้ำได้รับมำ
เนื่องจำก กำรที่ได้เข้ำมำปฏิบัติงำนในสำนักงำนประกันสังคม โดยจะรักษำไว้เป็นควำมลับ
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำฯ จะไม่กระทำหรือร่วมกับบุคคลอื่นใดกระทำกำรคัดลอก เลียนแบบ สำเนำบันทึก ตัด
แปลง ไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสำนักงำนประกันสังคม
ข้ อ 3 หำกข้ ำ พเจ้ ำ ฯ ได้ ฝ่ ำ ฝื น ตำมข้ อ 3 และข้ อ 2 รวมทั้ ง บุ ค คลอื่ น โด ซึ่ ง ได้ ท รำบข้ อ มู ล ของ
สำนักงำนประกันสังคมจำกข้ำพเจ้ำฯ โดยมิชอบ ได้ฝ่ำฝืนตำมข้อ 1 และข้อ 2 ข้ำพเจ้ำฯยินยอมรับผิดตำม
กฎหมำยทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ
ข้อ 4 หนังสือฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีผลตลอดไปไม่ว่ำด้วยเหตุใด
ข้ำพเจ้ำฯ ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมข้ำงต้นแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนพร้อมมอบให้แก่
สำนักงำนประกันสังคม.................................................ผู้ยนิ ยอมตกลง
(…………………….…………………………)
........................................................พยำน
(…………………….……………………..…)
........................................................พยำน

