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ข้อกําหนดขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร  
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนประกันสังคมเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน ปฏิบัติตำมนโยบำยรัฐบำลด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทนภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ของกระทรวง
แรงงำนและของรัฐบำล อีกท้ังมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรเงินงบประมำณเงินกองทุน
เพ่ือบริหำรงำนของส ำนักงำนประกันสังคมและเงินกองทุนเพ่ือบริหำรกองทุนเงินทดแทน 

ปัจจุบันกระบวนกำรท ำงำนของระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Back Office) ส ำนักงำนประกันสังคม 
เช่น ระบบกำรเงิน บัญชี พัสดุและงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งจัดท ำในรูปแบบเอกสำร (Manual) และ 
ใช้โปรแกรม Excel เป็นส่วนใหญ่ และปริมำณงำนที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำที่  
ท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปได้ช้ำ และไม่มีกำรเชื่อมโยงระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Back Office) ต่ำง ๆ ท ำให้
ผู้บริหำรได้รับข้อมูลในกำรตัดสินใจหรือวำงนโยบำยไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 

ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Back Office) ส ำนักงำน
ประกันสังคมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม  จึงต้องมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วย 6 ระบบงำน ดังนี้ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ ระบบกำรเงิน 
ระบบบัญชี ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร ระบบติดตำมและประเมินผล และระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้ส ำนักงำนประกันสังคมมีระบบสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน (Back Office) ส ำนักงำน
ประกันสังคมที่ดี ได้มำตรฐำนสำกล ช่วยลดกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน ลดควำมผิดพลำดและท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  พัฒนำกำรให้บริกำรบนเครือข่ำยส ำนักงำนประกันสังคมและรองรับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

และบุคลำกรในหน่วยงำนทั้งหมด และครอบคลุมกระบวนกำรท ำงำนทั้งหมด 6 ระบบงำน ดังนี้ 
 (1) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ 
 (2) ระบบกำรเงิน 
 (3) ระบบบัญชี 
 (4) ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร  
 (5) ระบบติดตำมและประเมินผล 
 (6) ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

2.2  เพ่ือยกระดับระบบงำน Back Office หลักขององค์กรของส ำนักงำนประกันสังคมให้เป็น
มำตรฐำนสำกลและช่วยลดกำรท ำงำนแบบ Manual 

2.3  เพ่ือให้ส ำนักงำนประกันสังคมมีข้อมูลระดับองค์กรส ำหรับกำรบริหำรและวำงแผนองค์กร  
ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุกำรณ์ 

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน 
ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
3.1 จัดหำระบบซอฟต์แวร์พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำน ตำมเอกสำรภำคผนวก ก  โดยระบบที่ติดตั้ง 

และพัฒนำเป็นระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ส ำเร็จรูป 
3.2  ศึกษำควำมต้องกำรในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ออกแบบ

กระบวนกำรท ำงำน และด ำเนินกำรปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์เพ่ือพัฒนำระบบงำนที่เหมำะสม กำรถ่ำยโอน
และน ำเข้ำข้อมูล และกำรฝึกอบรม เป็นต้น  
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4. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
4.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย  
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
4.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ไว้ชั่วครำว 

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้งงำน ของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น หุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

4.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ ส ำนักงำน

ประกันสังคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง กำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี

กำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำ ของผู้เข้ำร่วมค้ำ
หลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 

กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักกิจกำรร่วมค้ำนั้นต้อง
ใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ 

ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตำม กฎหมำย 
และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรขำย หรือให้เช่ำคอมพิวเตอร์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหลักฐำนยืนยัน
คุณสมบัติดังกล่ำวมำในวันที่ยื่นเอกสำรประกวดรำคำ 
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4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนในด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรเงินและกำรบัญชี หรือพัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรองค์กร (ERP) หรือด้ำนโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 3 โครงกำรและมีมูลค่ำสัญญำรวม
ไม่ต่ ำกว่ำ 40,000,000 บำท (สี่สิบล้ำนบำทถ้วน) ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ (มีกำรส่งมอบงำนและตรวจรับงำนงวด
สุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว) ถึงวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ ซึ่งเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนที่เป็นรำชกำร
ส่วนกลำง รำชกำร ส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร งบประมำณ 
องค์กำรมหำชน องค์กร อิสระ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรกำรของศำล มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
หน่วยงำนสังกัดรัฐสภำหรือในก ำกับของรัฐสภำ หน่วยงำนอิสระของรัฐ บริษัทที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำหรับงำนโครงกำรนั้นๆ มิใช่ผู้รับช่วง ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นส ำเนำสัญญำ
และหนังสือรับรองผลงำนเพื่อยืนยันคุณสมบัติดังกล่ำวในวันที่ยื่นเอกสำรประกวดรำคำ 

4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ได้รับเอกสำรรับรองมำตรฐำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และให้บริกำร เช่น 
ISO/IEC12207 หรือ ISO/IEC29110 หรือ ISO/IEC15504 หรือ CMMI ไม่น้อยกว่ำ Level 3 และได้รับ
เอกสำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO9001 พร้อมแสดงหลักฐำนผลกำร
รับรองต้องไม่หมดอำยุก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอ โดยแนบเอกสำรในวันยื่นเสนอรำคำ 

4.15 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ ผลิตหรือตัวแทน
จ ำหน่ำยในประเทศไทย เพ่ือให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตำมข้อก ำหนด
ส ำหรับผลิตภัณฑซ์อฟต์แวร์ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยในโครงกำรนี้ โดยแนบเอกสำรในวันยื่นเสนอรำคำ 

5. ข้อกําหนดทั่วไปและข้อกําหนดในการยื่นข้อเสนอ 
5.1 กำรจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นงำนจ้ำงโดยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
5.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสำรทำงด้ำนคุณภำพและคุณสมบัติ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

5.2.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
5.2.2 คุณสมบัติของทีมบุคลำกรหลักและแผนกำรจัดบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำน 
5.2.3 แผนกำรด ำเนินงำนหลัก (Master Plan)  
5.2.4 กระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินงำน (Implementation Methodology) 

5.2.4.1 แผนกำรศึกษำ วิเครำะห์และรวบรวมควำมต้องกำร (Requirement) 
5.2.4.2 แผนกำรออกแบบ และพัฒนำระบบ (Design and Development) และ 

แนวคิดเบื้องต้นในกำรออกแบบระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
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 แผนกำรน ำระบบขึ้นใช้งำนจริง (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 ะกั น ค ว ำ มช ำ รุ ด บ กพร่ อ ง  แล ะก ำ ร บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ  

5.2.5 ข้อก ำหนดขอบเขตของงำนโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
โดยละเอียดทุกรำยกำรและทุกข้อก ำหนดตำมรำยละเอียดข้อ 6. กำรเปรียบเทียบและยอมรับข้อก ำหนด 



 

 

4 
 

 

5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำระบบปัจจุบันของส ำนักงำนประกันสังคม ตำมเอกสำรภำคผนวก ข 
5.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมระบบเบื้องต้นเพ่ือน ำเสนอกำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพิสูจน์ระบบที่

เสนอ (Proof of Concept) ตำมรำยละเอียดเอกสำรข้อ 8.  

6. การเปรียบเทียบและยอมรับข้อกําหนด  
6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรำยละเอียดเอกสำรอ้ำงอิง หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
6.2 หำกผู้ยื่ นข้อเสนอพิจำรณำแล้ว เห็นว่ ำรำยกำรใดมีคุณลักษณะเฉพำะหรือคุณสมบัติ 

ไม่เพียงพอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอสิ่งที่ดีกว่ำข้อก ำหนดเพ่ือท ำให้กำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร มีประสิทธิภำพ 

6.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำรำยกำรเปรียบเทียบเป็นรำยข้อทุกข้อ และทุกรำยกำร 
6.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุค่ำของคุณลักษณะเฉพำะของงำนที่เสนอ มิฉะนั้นส ำนักงำนประกันสังคม จะ

สงวนสิทธิ์ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอระบุว่ำ “ไม่สำมำรถท ำได้ (Non-Compliance)” 
6.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำรำยกำรเปรียบเทียบที่ระบุว่ำ ผลิตภัณฑ์หรืองำนที่เสนอมีคุณลักษณะเฉพำะ

สอดคล้องกับที่ส ำนักงำนประกันสังคม ก ำหนด ตำมรูปแบบเอกสำรยอมรับข้อก ำหนดที่แสดงในตำรำง ดังนี้ 

รำยละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตงำน 
หัวข้อ/รำยกำร 
คุณลักษณะ
เฉพำะ ของ
ซอฟต์แวร์และ 
ขอบเขตงำน 
ที่ส ำนักงำน
ประกันสังคม 
ก ำหนดให้ต้อง
ท ำได้ 

รำยกำร
คุณลักษณะเฉพำะ
ของซอฟต์แวร์และ
ขอบเขตงำนที่
เสนอ(ให้ระบุ
คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์และ
ขอบเขตงำนที่
เสนอเป็นรำยข้อ
ทุกข้อ) 

ท ำได้ (Com 
pliance) 

ไม่สำมำรถท ำ
ได้ (Non-
Compliance) 

เลขอ้ำงอิงใน
เอกสำร
ข้อก ำหนด
ทำงเทคนิค 

รำยละเอียด/
ค ำชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติม(กรณี 
แตกต่ำงแต่
ดีกว่ำ
ข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำน
ประกันสังคม) 

 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท ำเครื่องหมำยบ่งบอกให้ชัดเจนในเอกสำรอ้ำงอิง หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง หรือ

เอกสำรอ่ืนใดโดยแสดงข้อมูล ระบุคุณลักษณะเฉพำะให้ชัดเจน หรือค ำอธิบำยเปรียบเทียบข้อก ำหนดของ 
ส ำนักงำนประกันสังคม ทุกข้อรวมทั้งข้อย่อยทั้งหมดในข้อก ำหนดนี้  ส ำหรับข้อที่มีเอกสำรอ้ำงอิง ให้อ้ำงถึง
เอกสำรในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและต้องท ำเครื่องหมำย พร้อมข้อควำมอ้ำงอิง เช่น เล่มที่ บทที่ เลขหน้ำ เลข
บรรทัด และต ำแหน่งในเอกสำรอ้ำงอิง ในช่อง “เลขอ้ำงอิง” ให้ตรงกับหมำยเลขของข้อก ำหนดให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนด้วย ถ้ำรำยละเอียดใดไม่ตรงตำม ข้อก ำหนด ให้อธิบำยชี้แจงเหตุผลเพ่ิ มเติมด้วย ส ำนักงำน
ประกันสังคมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำถ้ำไม่ด ำเนินกำรตำมข้อนี้ 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุหมำยเลขหัวข้อของข้อก ำหนดไว้ในเอกสำรอ้ำงอิง หรือเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง ณ 
ต ำแหน่งที่มีรำยละเอียดอธิบำยเกี่ยวกับกำรยอมรับข้อก ำหนดนั้นอยู่  รำยละเอียดทั้งหมดที่ปรำกฏอยู่ใน
เอกสำรกำรยอมรับข้อก ำหนดที่ผู้ยื่นข้อเสนอระบุว่ำ “ท ำได้ (Compliance)” นั้น ส ำนักงำนประกันสังคมถือ
ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอต้อง “ท ำได้ (Compliance)” หำกงำนใดที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สำมำรถท ำได้ หรือท ำงำนได้ไม่
สมบูรณ์ หรือท ำได้บำงส่วน หรือท ำได้ไม่ครบถ้วน หรือท ำได้โดยมีเงื่อนไข ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุในช่อง “ไม่
สำมำรถท ำได้ (Non-Compliance)” โดยท ำเครื่องหมำย “  ” ระบุในช่องที่เหมำะสม ช่องใดช่องหนึ่ง
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เท่ำนั้น ห้ำมผู้ยื่นข้อเสนอใช้ข้อควำมหรือค ำอ่ืนใด เช่น หมำยเหตุ ข้อสังเกต (Noted) เข้ำใจ (Understood) 
ยอมรับรับรอง (Acknowledge) ท ำได้ยกเว้น (Complies Except for) ท ำได้บำงส่วน ท ำได้ตำมเงื่อนไข (Partial 
Compliance) ในกำรยอมรับตำมข้อก ำหนด ส ำนักงำนประกันสังคม จะสงวนสิทธิ์ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอระบุว่ำ 
“ไม่สำมำรถท ำได้ (Non-Compliance)” ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 

6.5.1 ท ำเครื่องหมำย “” ในช่อง “ท ำได้ (Compliance)” ร่วมกับข้อควำมหรือค ำ อ่ืนใด 
ข้ำงต้น เช่น หมำยเหตุ ข้อสังเกต (Noted) เข้ำใจ (Understood) ยอมรับ รับรอง (Acknowledge) ท ำได้
ยกเว้น (Complies Except for) ท ำได้บำงส่วน ท ำได้ตำมเงื่อนไข (Partial Compliance) 

6.5.2 ไม่ท ำเครื่องหมำย “ ” ในช่องใดช่องหนึ่ง  
6.5.3 ท ำเครื่องหมำยอื่นใดที่ไม่ใช่เครื่องหมำย “ ”ในช่องใดช่องหนึ่งหรือท้ังสองช่อง 
6.5.4 ท ำเครื่องหมำย “” ร่วมกับเครื่องหมำยอ่ืนใดในช่องใดในช่องหนึ่งหรือทั้ง สองช่อง 
6.5.5 ไม่ท ำเครื่องหมำยใด ๆ ในทั้งสองช่อง 

กำรยอมรับข้อก ำหนดเอกสำรอ้ำงอิง หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีควำมสอดคล้องกับรำยละเอียด
ของเอกสำรข้อก ำหนดทำงเทคนิค หำกเอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องไม่มีรำยละเอียดที่อธิบำย 
เกี่ยวกับกำรยอมรับว่ำสำมำรถท ำได้ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนประกันสังคม  หรือมีค ำอธิบำยแต่ไม่ละเอียด
เพียงพอหรือขัดแย้งกับข้อก ำหนด ส ำนักงำนประกันสังคมจะสงวนสิทธิ์ถือว่ำผู้ยื่นข้อเสนอระบุว่ำ “ไม่สำมำรถ
ท ำได้ (Non-Compliance)” หำกเอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องหรือเอกสำรอ่ืนใดในเอกสำรกำร
ยอมรับข้อก ำหนดแตกต่ำงแต่ดีกว่ำข้อก ำหนดในเอกสำรคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตงำนของส ำนักงำน
ประกันสังคม ผู้ยื่นข้อเสนอต้องอธิบำยพร้อมเปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อยให้เข้ำใจชัดเจนและผู้ยื่นข้อเสนอ ต้อง
แสดงหลักฐำนกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยหรือเอกสำรที่ยืนยันว่ำได้รับกำรยินยอมให้เสนอผลิตภัณฑ์ในกำร
ประกวดรำคำครั้งนี้ ส ำหรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนจำกผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง 
หรือบริษัทสำขำของบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่ประจ ำในประเทศไทย 

6.6 หำกเอกสำรอ้ำงอิงหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องหรือเอกสำรอ่ืนใดในเอกสำรกำรยอมรับข้อก ำหนดมี
ควำมขัดแย้งกับข้อก ำหนดในเอกสำรคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตงำนของส ำนักงำนประกันสังคมแต่ 
ส ำนักงำนประกันสังคม ตรวจสอบไม่พบควำมขัดแย้งดังกล่ำวในขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอและผู้อ่ืน ข้อเสนอได้ท ำเครื่องหมำย “ ” ในช่อง “ ท ำได้ (Compliance)” ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
รับผิดชอบต่อกำรยอมรับดังกล่ำวโดยจะต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และหรืองำนและหรือสิ่งอ่ืนใดให้ตรงตำม
ข้อก ำหนดในเอกสำรคุณลักษณะเฉพำะและขอบเขตงำนของส ำนักงำนประกันสังคม หำกได้รับกำรคัดเลือกให้
เป็นผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

7. การเสนอราคา 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรำคำเข้ำสู่ระบบประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยเสนอ รำคำจ้ำง

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคมทั้งหมด และรำคำที่เสนอ
จะต้องเป็นรำคำที่รวมค่ำสิ่งของ ค่ำแรงงำน ค่ำด ำเนินงำน ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ค่ำภำษีและค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นท้ังสิ้นแล้ว 
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8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
8.1  กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอรำคำโดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ส ำนักงำน

ประกั น สั ง คมจะ พิจ ำ รณำ  ตั ด สิ น โ ดย ใ ช้ ห ลั ก เ กณฑ์ ก ำ รป ระ เ มิ น ค่ ำป ร ะสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ ร ำค ำ  
(Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม  

8.2  ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอรำคำ ส ำนักงำนประกันสังคมจะใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด 
โดยก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 100 ดังนี้  

 8.2.1  รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 30  
 8.2.2  กำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพิสูจน์ระบบที่น ำเสนอ (POC : Proof of Concept) ก ำหนด

น้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 70  
8.3  กำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพิสูจน์ระบบที่น ำเสนอ (POC : Proof of Concept)  
 8.3.1  ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเอกสำรกำรเสนอรำคำครบถ้วน ถูกต้อง และมีคุณสมบัติตรงตำม

เงื่อนไขที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้นที่จะมี
สิทธิ์เข้ำท ำกำรทดสอบเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพิสูจน์ระบบที่น ำเสนอ (POC : Proof of Concept) เพ่ือประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  

 8.3.2  ส ำนักงำนประกันสังคมจะเชิญผู้มีสิทธิ์ทดสอบเข้ำร่วมประชุมชี้แจงรำยละเอียด ขั้นตอนและ
ก ำหนดกำรต่ำงๆ ตลอดจนสถำนที่ที่ท ำกำรทดสอบ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์เข้ำท ำกำรทดสอบทุกรำยรับทรำบ
พร้อมกัน  

 8.3.3  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ และเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรทดสอบ
เป็นกำรล่วงหน้ำ กำรติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ และเครื่องมือต่ำง  ๆ ให้เป็นไปตำมวันเวลำและสถำนที่  
ที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรทดสอบ ให้ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งหมด
และจะเรียกร้องกับทำงส ำนักงำนประกันสังคมไม่ได้  

 8.3.4  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมซอฟต์แวร์ที่น ำมำทดสอบเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยซอฟต์แวร์
ดังกล่ำวจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอในโครงกำร หำกผู้ยื่นข้อเสนอไม่สำมำรถ
จัดเตรียมซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในกำรทดสอบตำมข้อก ำหนด ส ำนักงำนประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอเข้ำท ำกำรทดสอบในครั้งนี้  

 8.3.5  จ ำนวนบุคลำกรของผู้มีสิทธิ์เข้ำท ำกำรทดสอบในแต่ละรำย ก ำหนดให้จ ำนวนบุคลำกรไม่เกิน 7 คน 
และบุคลำกรดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้ที่มีรำยชื่อในข้อเสนอโครงกำรเท่ำนั้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ำเอกสำร
ข้อตกลงกำรไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ก่อนกำรทดสอบ  

 8.3.6  ข้อมูล (DATA) ที่ใช้ในกำรทดสอบ ส ำนักงำนประกันสังคมจะส่งมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
ทดสอบทุกรำยในวันที่ท ำกำรทดสอบ  

 8.3.7  ระยะเวลำในกำรทดสอบครั้งนี้ ก ำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำท ำกำรทดสอบแต่ละรำยมีระยะเวลำรวม
ในกำรทดสอบไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยผู้มีสิทธิ์เข้ำท ำกำรทดสอบจะเริ่มท ำกำรทดสอบในเวลำเดียวกัน 

 8.3.8  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะพิจำรณำผลกำรทดสอบครั้งนี้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ประกำศไว้ทุกประกำร โดยไม่มีกำรใช้ดุลพินิจใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในผลกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยค ำตัดสินของคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นที่สิ้นสุด  
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การทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ระบบท่ีนําเสนอ 
1. วัตถุประสงค์ 

เป็นกำรให้ผู้ยื่นข้อเสนอท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ตำมกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญทีละขั้นตอนที่ก ำหนด เพ่ือดูควำมพร้อมและควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมระบบส ำหรับกำร
ทดสอบให้พร้อม แล้วน ำมำทดสอบตำมกรอบเวลำและเงื่อนไขที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด 
2. เกณฑ์การทดสอบ  

2.1  กำรน ำเสนอฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรผ่ำนขั้นตอน
กระบวนกำรท ำงำนแต่ละข้ันตอนต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร ตำมข้อ 5. 

2.2  ทดสอบควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ และพัฒนำติดตั้งระบบงำนจ ำลอง โดยพิจำรณำจำกควำม
ถูกต้องของกำรท ำงำนของระบบงำนและตรงตำมวัตถุประสงค์หลักของกำรทดสอบ 

2.3  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด ำเนินกำรทดสอบระบบเรียงตำมข้ันตอนแต่ละข้ันตอนของแต่ละกระบวนกำร
ตั้งแต่กระบวนกำรแรกจนถึงกระบวนกำรสุดท้ำย 

2.4  ในระหว่ำงที่ผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรทดสอบระบบ จะมีกำรบันทึกภำพวีดิทัศน์เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำให้คะแนน  

2.5  ในระหว่ำงที่ผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรทดสอบระบบจะต้องมีกำรเก็บบันทึกภำพหน้ำจอ และ
จัดพิมพ์รำยงำนค ำตอบเพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำให้คะแนน 
3. กําหนดการ 

3.1  ส ำนักงำนประกันสังคมจะจัดประชุมผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือชี้แจงรำยละเอียดกำรทดสอบและ
ก ำหนดกำรทดสอบภำยใน 2 วันท ำกำร นับจำกวันที่ยื่นข้อเสนอ 

3.2  ส ำนักงำนประกันสังคมจะจัดเตรียมสถำนที่ในกำรทดสอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียม
ระบบจ ำลอง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์ต่ำงๆ อ่ืนๆ เช่น เครื่องพิมพ์ กระดำษ พร้อม
โปรแกรมที่จะใช้ในกำรทดสอบมำเอง โดยต้องสำมำรถติดตั้งแบบชั่วครำวได้ ณ สถำนที่ ที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมก ำหนด และต้องมำเตรียมกำรติดตั้งให้พร้อมก่อนเริ่มท ำกำรทดสอบตำมวัน เวลำ ที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมก ำหนด 

3.3  ส ำนักงำนประกันสังคมจะด ำเนินกำรทดสอบให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันท ำกำรนับถัดจำกวันที่ยื่น
ข้อเสนอ 
4. กระบวนการทํางานที่จะต้องสาธิต มีทั้งหมด 5 กระบวนกำร ประกอบด้วย  

4.1  กระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยใช้งบลงทุน มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้ 
          1) สำมำรถจัดหำสินทรัพย์ถำวร 1 รำยกำรจำกแหล่งที่มำของเงินงบประมำณได้มำกกว่ำ 1 แหล่ง 

2) ระบบสำมำรถตรวจสอบงบประมำณ/จองงบประมำณ ในแต่ละข้ันตอนที่เก่ียวข้องได้แบบ Online 
และถูกต้อง 

3) สำมำรถรองรับกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำได้ทั้งวิธีปกติตำมมำตรฐำนบัญชีและตำมข้อก ำหนดมำตรำฐำน
บัญชีภำครัฐ 
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4) สำมำรถรองรับกำรคัดลอกหรือส่งต่อข้อมูลในระบบ โดยผู้ใช้งำนไม่ต้องท ำกำรบันทึกข้อมูลซ้ ำใน

เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
5) สำมำรถสร้ำงรำยกำรทำงบัญชีในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติและถูกต้องตำม

มำตรฐำนบัญชี 
4.2  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบดําเนินงาน (ค่าบริการ) มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้ 

1) ระบบสำมำรถตรวจสอบงบประมำณ/จองงบประมำณ ในแต่ละข้ันตอนที่เก่ียวข้องได้แบบ Online 
และถูกต้อง ในกรณีที่งบประมำณมีไม่เพียงพอ ต้องสำมำรถท ำกำรโอนงบประมำณคงเหลือจำกแหล่งอ่ืนมำ
ใช้ได ้ 

2) สำมำรถรองรับกำรคัดลอกหรือส่งต่อข้อมูลในระบบ โดยผู้ใช้งำนไม่ต้องท ำกำรบันทึกข้อมูลซ้ ำใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

3) สำมำรถรองรับกำรจ่ำยเช็คให้เจ้ำหนี้โดยระบุชื่อหน้ำเช็คไม่ตรงกับข้อมูลหลักเจ้ำหนี้ 
4) สำมำรถรองรับกำรคิดค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำย (Withholding Tax) พร้อมสร้ำงรำยกำรทำงบัญชี

ให้โดยอัตโนมัติ 
5) สำมำรถสร้ำงรำยกำรทำงบัญชีในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติและถูกต้องตำม

มำตรฐำนบัญชี 
4.3  กระบวนการจัดซื้อพัสดุเข้าคลัง มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้ 

1) สำมำรถก ำหนดพิกัดต่ ำ-พิกัดสูง (Min-Max) ส ำหรับพัสดุแต่ละรำยกำร และระบบสำมำรถสร้ำง 
ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อปริมำณพัสดุคงเหลือต่ ำกว่ำพิกัดต่ ำที่ก ำหนด 

2) สำมำรถรองรับกำรคัดลอกหรือส่งต่อข้อมูลในระบบ โดยผู้ใช้งำนไม่ต้องท ำกำรบันทึกข้อมูลซ้ ำใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

3) สำมำรถค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยของพัสดุคงคลังตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (Moving Average)  
4) สำมำรถบันทึกรับพัสดุโดยอ้ำงอิงใบสั่งซื้อในระบบได้ 
5) สำมำรถรองรับกำรค ำนวณต้นทุนพัสดุที่มีกำรจ่ำยออกตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (Moving Average) ได ้
6) สำมำรถสร้ำงรำยกำรทำงบัญชีในแต่ละข้ันตอนที่เก่ียวข้องได้โดยอัตโนมัติ 

4.4  การประมวลผลค่าเสื่อมราคา มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้  
1) ระบบสำมำรถค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำเป็นรำยวัน 
2) ระบบสำมำรถค ำนวณมูลค่ำ ค่ำเสื่อมรำคำตำมมำตรฐำนบัญชีภำครัฐ 

4.5  การปิดงวดบัญชีของแต่ละระบบงาน มีวัตถุประสงค์หลักในกำรทดสอบ ดังนี้ 
1) สำมำรถรองรับกำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยตอนสิ้นงวดพร้อมกลับรำยกำรต้นเดือนถัดไป

ให้โดยอัตโนมัติได ้ 
2) สำมำรถสร้ำง Template รำยกำรที่เกิดขึ้นประจ ำ (Recurring Entry) พร้อมประมวลผลและสร้ำง

รำยกำรทำงบัญชีให้โดยอัตโนมัติได ้ 
3) สำมำรถปิดงวดบัญชีของแต่ละระบบเพ่ือป้องกันกำรบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ โดยแยกปิดแต่ละระบบ 
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5.ขั้นตอนการทดสอบ คะแนน 
    5.1  กระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยใช้งบลงทุน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้  25 

    5.1.1  กำรจัดท ำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) พร้อมตรวจสอบงบประมำณคงเหลือ  
    5.1.2  กำรจัดท ำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) พร้อมตรวจสอบงบประมำณคงเหลือ   
    5.1.3  กำรบันทึกรับสินทรัพย์ถำวร (PO Receipt)  
    5.1.4  กำรบันทึกตั้ งหนี้ โดยอ้ำงอิงใบสั่ งซื้อ (Purchase Order) พร้อมตรวจสอบ

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 เลขท่ี, ผู้จัดท ำ, วันที่, ค ำอธิบำยหัวรำยกำร, สถำนะ, จ ำนวนเงินรวม, 

ค ำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, จ ำนวนเงิน, วันที่ต้องกำร  
1.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)                    

         1.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

2. สำมำรถแสดงผลดังนี้ เลขที่, วันที่, ชื่อผู้ขำย, ชื่อผู้ติดต่อของผู้ขำย, ค ำอธิบำยหัวเรื่อง, 
ค ำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, วันที่ต้องกำร, จ ำนวนเงิน, เงื่อนไขกำรช ำระ
เงิน, เลขที่อ้ำงอิงใบขอซื้อ  

 2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน)                    
         2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

3. กำรท ำรำยกำรรับสินทรัพย์ แสดงผลดังนี้ ปริมำณกำรรับ , หน่วยนับ, ค ำอธิบำยรำยกำร, 
วันที่รับ, อ้ำงอิงหมำยเลขใบสั่งซื้อ  
         3.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 
         3.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

4. กำรท ำรำยกำรตั้งหนี้และช ำระเงิน แสดงผลดังนี้  กำรตั้งหนี้อ้ำงอิงหมำยเลขใบสั่งซื้อ, ชื่อ
ผู้ขำย, เลขที่ผู้ขำย, วันที่ใบแจ้งหนี้, เลขที่ใบแจ้งหนี้, จ ำนวนเงิน, ค ำอธิบำยรำยกำร, เงื่อนไขกำร
ช ำระเงิน, กำรบันทึกบัญชี, แสดงผลยอดคงเหลือผู้ขำย, แสดงข้อมูลกำรโอนเงินให้ธนำคำร  
         4.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 

   4.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

5. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ ผลกำรตรวจสอบงบประมำณในขบวนกำรขอซื้อ , ขบวนกำรจัดซื้อ
และขบวนกำรตั้งหนี้ พิมพ์ใบขอซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบรับสินทรัพย์ พิมพ์ใบส ำคัญกำรตั้งหนี้ 
พิมพ์ใบส ำคัญจ่ำย พิมพ์รำยงำนเจ้ำหนี้คงเหลือ 

   5.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (9 คะแนน) 
   5.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

 



 

 

10 
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5.2  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบดําเนินงาน (ค่าบริการ) ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 25 

5.2.1  กำรจัดท ำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) พร้อมตรวจสอบงบประมำณเบื้องต้นแต่
งบประมำณมีไม่เพียงพอ 

 

5.2.2  กำรบันทึกโอนงบประมำณ  
5.2.3  กำรตรวจสอบงบประมำณของใบขอซื้อ (Purchase Requisition) หลังได้รับโอน

งบประมำณอีกครั้ง  
 

5.2.4  กำรจัดท ำใบสั่งซื้อ (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, ผู้จัดท ำ, วันที่, ค ำอธิบำยหัวรำยกำร, สถำนะ, จ ำนวนเงินรวม, 

ค ำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, จ ำนวนเงิน, วันที่ต้องกำร  
        1.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 

 1.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

2. กำรท ำรำยกำรสั่งซื้อ แสดงผลดังนี้ เลขที่, วันที่, ชื่อผู้ขำย, ชื่อผู้ติดต่อของผู้ขำย, ค ำอธิบำย
หัวเรื่อง, ค ำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, วันที่ต้องกำร, จ ำนวนเงิน, เงื่อนไข
กำรช ำระเงิน, เลขที่อ้ำงอิงใบขอซื้อ  
        2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 

 2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

3. กำรท ำรำยกำรรับงำนจ้ำง แสดงผลดังนี้ ปริมำณกำรรับ , หน่วยนับ, ค ำอธิบำยรำยกำร, 
วันที่รับ, อ้ำงอิงหมำยเลขใบสั่งซื้อ      
        3.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 

  3.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน)  

 

4. กำรท ำรำยกำรตั้งหนี้และช ำระเงิน แสดงผลดังนี้ กำรตั้งหนี้อ้ำงอิงหมำยเลขใบสั่งซื้อ, ชื่อ
ผู้ขำย, เลขที่ผู้ขำย, วันที่ใบแจ้งหนี้, เลขที่ใบแจ้งหนี้, จ ำนวนเงิน, ค ำอธิบำยรำยกำร, เงื่อนไขกำร
ช ำระเงิน, กำรบันทึกบัญชี, แสดงผลยอดคงเหลือผู้ขำย  
        4.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 

  4.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

5. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ ผลกำรตรวจสอบงบประมำณในขบวนกำรขอซื้อ, ขบวนกำรจัดซื้อ
และขบวนกำรตั้งหนี้ กำรโอนงบประมำณ พิมพ์ใบขอซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบรับสินทรัพย์ พิมพ์
ใบส ำคัญกำรตั้งหนี้ พิมพ์ใบส ำคัญจ่ำย พิมพ์ข้อมูลเช็คได้ถูกต้อง และพิมพ์รำยงำนเจ้ำหนี้คงเหลือ 
ได้ถูกต้อง หลักฐำนกำรท ำงำนและข้อมูลครบทุกรำยกำรและทุกขั้นตอนที่ถูกต้อง และควำม
สมบูรณ์และควำมถูกต้องของเอกสำรกำรทดสอบ  
          5.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (9 คะแนน) 

    5.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 
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5.3  กระบวนการจัดซื้อพัสดุเข้าคลัง ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 20 
        5.3.1 กำรจัดท ำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) โดยอัตโนมัติเมื่อพัสดุต่ ำกว่ำพิกัดต่ ำ (Min Order)  
      5.3.2 กำรจัดท ำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) โดยใช้ข้อมูลจำกใบขอซื้อ  
      5.3.3 กำรรับพัสดุเข้ำคลัง  

5.3.4 กำรดูต้นทุนต่อหน่วยของพัสดุ  
5.3.5 กำรเบิกจ่ำยพัสดุ  

เกณฑ์การให้คะแนน  
1. กำรท ำรำยกำรขอซื้อ แสดงผลดังนี้ จุดสั่งซื้อ ปริมำณที่สั่ง เลขที่, ผู้จัดท ำ, วันที่, ค ำอธิบำย

หัวรำยกำร, สถำนะ, จ ำนวนเงินรวม, ค ำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, 
จ ำนวนเงิน, วันที่ต้องกำร   
        1.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 

  1.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

2. กำรท ำรำยกำรสั่งซื้อ แสดงผลดังนี้ เลขที่, วันที่, ชื่อผู้ขำย, ชื่อผู้ติดต่อของผู้ขำย, ค ำอธิบำย
หัวเรื่อง, ค ำอธิบำยรำยกำร, หน่วยนับ, รำคำต่อหน่วย, ปริมำณ, วันที่ต้องกำร, จ ำนวนเงิน, เงื่อนไข
กำรช ำระเงิน, เลขที่อ้ำงอิงใบขอซื้อ  
        2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 

  2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

 3. กำรแสดงผลต้นทุน แสดงผลดังนี้ รหัสพัสดุ ค ำอธิบำยรำยกำร ปริมำณคงเหลือ ต้นทุนต่อ
หน่วย มูลค่ำคงเหลือ ก่อนกำรรับพัสดุและหลังกำรรับพัสดุ  
         3.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (4 คะแนน) 

   3.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

 4. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ แสดงค่ำพิกัดต่ ำ-พิกัดสูง กำรสร้ำงใบขอซื้ออัตโนมัติ พิมพ์ใบขอซื้อ 
พิมพ์ใบสั่งซื้อ พิมพ์ใบรับพัสดุ พิมพ์ใบเบิกพัสดุ พิมพ์ใบส่งพัสดุ หลักฐำนกำรท ำงำนและข้อมูลครบ
ทุกรำยกำรและทุกข้ันตอน 
         4.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (8 คะแนน) 

   4.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

5.4  การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 15 
 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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การทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ระบบท่ีนําเสนอ 
2. ผลสรุป แสดงผลดังนี้ กำรบันทึกบัญชี พิมพ์รำยงำนมูลค่ำคงเหลือสินทรัพย์ตำมมำตรฐำน

บัญชี พิมพ์รำยงำนมูลค่ำคงเหลือสินทรัพย์ตำมมำตรฐำนบัญชีภำครัฐได้ถูกต้อง หลักฐำนกำรท ำงำน
และข้อมูลครบทุกรำยกำรและทุกข้ันตอนที่ถูกต้อง  
         2.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (8 คะแนน) 

   2.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

5.5  การปิดงวดบัญชีของแต่ละระบบงาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 15 
       5.5.1  กำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  
       5.5.2  กำรบันทึกและประมวลผลรำยกำรที่เกิดขึ้นประจ ำ (Recurring)  
       5.5.3  กำรปิดงวดบัญชีของแต่ละระบบเพ่ือป้องกันกำรบันทึกข้อมูลย้อนหลัง  
เกณฑ์การให้คะแนน  
      1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย แสดงผลดังนี้ แสดงกำรท ำรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและกำรกลับ
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 พิมพ์ใบส ำคัญทั่วไปได้ถูกต้อง หลักฐำนกำรท ำงำนและข้อมูลครบทุก
รำยกำรและทุกข้ันตอนที่ถูกต้อง  
         3.1 แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน (7 คะแนน) 

   3.2 แสดงผลข้อมูลได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน (0 คะแนน) 

 

 
9.  การดําเนินโครงการ 

9.1 ผู้รับจ้ำง ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
9.1.1   แผนกำรด ำเนินงำนหลัก (Master Plan)  

  9.1.2   กระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินงำน (Implementation Methodology)  
   9.1.2.1  แผนกำรศึกษำ วิเครำะห์และรวบรวมควำมต้องกำร (Requirement) 
   9.1.2.2  แผนกำรออกแบบและพัฒนำระบบ (Design and Development) และ
แนวคิดเบื้องต้นในกำรออกแบบระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
   9.1.2.3 แผนกำรออกแบบกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบงำน (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   แผนกำรจัดเตรียมข้อมูลและกำรโอนย้ำยข้อมูลไปสู่ระบบใหม่ (Data 
Conversion & Migration Plan) 
   9.1.2.7   แผนกำรน ำระบบข้ึนใช้งำนจริง (Go Live Plan) 
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   9.1.2.8   แผนกำรสนับสนุนกำรใช้งำนระบบในกำรปิดงบกำรเงิน (Accounting 
Period Closing) พร้อมแผนกำรจัดบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนในช่วงดังกล่ำว 
   9.1.2.9   แผนกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องและกำรบ ำรุงรักษำ  

9.2 ศึกษำและวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
 9.2.1  ศึกษำวิเครำะห์อย่ำงละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำรปฏิบัติงำน ระบบงำนของส ำนักงำน
ประกันสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 9.2.2  ออกแบบระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยกำรปรับปรุงซอฟต์แวร์
ตำมเอกสำรภำคผนวก ก-2 (ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ) และภำคผนวก ก-3  
(ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล)  

9.3 ออกแบบ พัฒนำ และทดสอบระบบงำน 
 9.3.1 ออกแบบรำยละเอียดระบบงำน (System Detail Design) ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดยให้น ำควำมสำมำรถของซอฟต์แวร์ประยุกต์ส ำเร็จรูปมำใช้งำนให้มำกที่สุด 
 9.3.2 พัฒนำและปรับปรุงระบบ 
          9.3.2.1 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ตำมเอกสำรภำคผนวก ก-2 และภำคผนวก ก-3 ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมกระบวนงำนของ
ส ำนักงำนประกันสังคม 

9.3.2.2 พัฒนำโปรแกรมเพ่ิมเติมส ำหรับกำรปฎิบัติงำน หำกซอฟต์แวร์ประยุกต์
ส ำเร็จรูปไม่สำมำรถรองรับได้ รวมทั้งกำรพัฒนำรำยงำนเพิ่มเติม 

9.3.3  ก ำหนดกำรรักษำควำมปลอดภัย 
9.3.4  ท ำกำรทดสอบ 

9.3.4.1 ทดสอบกำรท ำงำนของแต่ละโปรแกรม 
9.3.4.2 ทดสอบกำรเชื่อมโยง (integrate) ระบบงำนทั้งระบบ 

9.3.5   ติดตั้งและทดสอบระบบ 
9.3.5.1 ต้องท ำกำรติดตั้งและใช้งำนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) และ

ระบบเครือข่ำยที่ส ำนักงำนประกันสังคมจัดให้ 
9.3.5.2 แปลงข้อมูลจำกระบบงำนเดิมเข้ำสู่ระบบใหม่ (Data Migration) 
9.3.5.3 ก่อนกำร Cutover ระบบ ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรทดสอบระบบให้สำมำรถ

ท ำงำนทดแทนระบบงำนเดิมได้ 
9.4  ฝึกอบรมและกำรจัดท ำเอกสำร 
9.5  น ำระบบมำใช้งำนจริง 

9.5.1 จัดท ำแผนงำนรำยละเอียดกำรน ำระบบไปปฏิบัติงำน เสนอวิธีกำรน ำระบบไปปฏิบัติงำน 
รวมทั้งจัดท ำแผนส ำรองกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan) และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปลี่ยนแปลง
เพ่ือท ำระบบใหม่มำใช้ 

9.5.2  น ำระบบมำใช้งำนจริง 
9.6  ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้บุคลำกร (ผู้จัดกำรโครงกำร และหรือผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำรและผู้เกี่ยวข้อง 

ในงำนนั้นๆ เป็นอย่ำงน้อย) เข้ำร่วมประชุมกับเจ้ำหน้ำที่ของ ส ำนักงำนประกันสังคมเ พ่ือชี้แจง 
ควำมคืบหน้ำของงำนตำมที่ส ำนักงำนประกันสังคมเห็นสมควร และจะต้องเสนอรำยงำนกำรประชุม 
และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ส ำนักงำนประกันสังคมทรำบอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยแยกรำยงำนเป็น
ภำพรวมของโครงกำรและต้องด ำเนินกำรตำม หัวข้อต่อไปนี้ 
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(1) ผลกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบกับแผนงำน  
(2) งำนที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จทั้งหมด  
(3) งำนที่ท ำเสร็จระหว่ำงเดือน  
(4) งำนที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ 
(5) งำนที่ด ำเนินกำรจัดท ำต่อไป  

      (6) ปัญหำหรือข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี)  
และในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อเสนอแนะที่จ ำเป็นต้องรำยงำนเพ่ือพิจำรณำอย่ำงทันท่วงที โดยให้จัดท ำเป็น
หนังสือถึงส ำนักงำนประกันสังคม ผู้จัดกำรโครงกำร(Project Manager) ต้องสำมำรถท ำงำนเต็มเวลำ (Full Time) 
ในโครงกำรนี้ได ้

9.7  ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำสรุปรำยละเอียดตำมข้อ 9.6  เพ่ือจัดส่งเป็นรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ประจ ำเดือนในแต่ละงวดงำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรข้อ 16. 

9.8  ผู้รับจ้ำงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรท ำงำน ท ำกำรปิด GAP ที่เกิดขึ้นระหว่ำง To-Be Process  
และ As-Is Process โดยออกแบบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับส ำนักงำนประกันสังคมให้มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรใหม่เพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือในกำรท ำโครงกำรให้ส ำเร็จ เช่น กำรออกสื่อประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำแผ่นพับ  เป็นต้น 

10. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
     10.1 ข้อกําหนดทั่วไป 

10.1.1  ผู้รับจ้ำงจะต้องศึกษำกฎหมำยระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม 

10.1.2  ผู้รับจ้ำงจะต้องศึกษำระบบงำนที่ใช้ในปัจจุบันของส ำนักงำนประกันสังคม 
ประกอบกำรวิเครำะห์ระบบของโครงกำรจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

10.1.3   ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำผังบัญชีใหม่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีศึกษำมำตรฐำนกำรบัญชี
และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยก ำหนดผังบัญชีของ
ส ำนักงำนประกันสังคมให้เป็นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและออกรำยงำนได้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรำยงำนตำมควำมต้องกำรใช้งำนของส ำนักงำนประกันสังคมโดยค ำนึงถึงระบบที่จะเชื่อมโยงกับ
ระบบที่เก่ียวข้อง 

10.1.4  ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อก ำหนดในกำรเชื่อมต่อและรับ-ส่งข้อมูล 
(Interface/ Integrate) ระบบงำนต่ำงๆ เพ่ือน ำข้อมูลเข้ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

10.1.5  ผู้รับจ้ำงต้องวิเครำะห์/ออกแบบ/สร้ำงฐำนข้อมูลเพ่ือรองรับกำรจัดเก็บข้อมูล
ระบบงำนทั้งหมดในโครงกำรจ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

10.1.6  ผู้รับจ้ำงจะต้องออกแบบระบบและกำรจัดกำรข้อมูลให้สอดคล้องและรองรับตำม
หลักธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) ของส ำนักงำนประกันสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับ แนวนโยบำย
และมำตรฐำน ดังนี้ 

10.1.6.1  แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของส ำนักงำนประกันสังคม 

10.1.6.2 แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ส ำนักงำนประกันสังคม 

10.1.7  ระบบงำนที่ได้รับกำรพัฒนำต้องสำมำรถควบคุมและจัดกำรระบบจำกส่วนกลำง
ผ่ำนทำง Web-based หรือ Graphic User Interface (GUI) ได ้
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10.1.8  ระบบงำนต้องพัฒนำโดยใช้สถำปัตยกรรมแบบ Web Application 
10.1.9  ระบบงำนที่ได้รับกำรพัฒนำด้วย Platform นี้ จะต้องแสดงผลได้อย่ำงถูกต้องบน

เว็บบรำวเซอร์ต่อไปนี้คือ Microsoft Internet Explorer Version 11 หรือสูงกว่ำ , 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 เป็นระบบงำนที่รองรับอินทรำเน็ตและเป็นระบบงำนที่เชื่อมต่อกันระหว่ำง
ระบบงำนย่อยทุกระบบ กำรบันทึกข้อมูลหรือกำรแก้ไขข้อมูลในระบบงำนเพียงรำยกำรเดียวจะต้องสำมำรถ
เชื่อมโยงไปสู่ระบบที่มีควำมเกี่ยวข้องกันทันทีโดยอัตโนมัติ ท ำให้ไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อนและควำมล่ำช้ำของข้อมูล 

10.1.13 ระบบที่ได้รับกำรพัฒนำต้องมีตัวช่วย (Help) ในระบบ 
10.1.14 ระบบต้องสำมำรถท ำกำรน ำเข้ำหรือส่งออก ( Import/Export) ข้อมูลในรูปแบบ 

อ่ืน ๆ ได้ เช่น Excel, Word, PDF, Text, XML ตำมท่ีผู้ใช้งำนต้องกำร 
10.1.15 ผู้รับจ้ำงต้องปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเมื่อ

ส ำนักงำนประกันสังคมร้องขอเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนประกันสังคมและนโยบำยภำครัฐโดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสัญญำ 

10.1.16 ผู้รับจ้ำงต้องลงนำมในหนังสือแสดงเจตนำไม่เปิดเผยข้อมูลของส ำนักงำน
ประกันสังคมตำมเอกสำร ภำคผนวก ง 

10.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
10.2.1  เป็นกำรพัฒนำระบบให้รองรับกำรท ำงำนพร้อมกันเพ่ือให้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด

ถูกต้องตรงกัน สำมำรถใช้งำนระบบแบบ Online ได ้
10.2.2  ผู้รับจ้ำงจะต้องพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้สำมำรถ 

ใช้งำนและบริกำรบุคลำกรส ำนักงำนประกันสังคมได้ตำมเป้ำหมำยได้ทั้งหมด 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  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ส ำนักงำนประกันสังคม เป็น 
ระบบงำนที่ท ำงำนในลักษณะท ำงำนบูรณำกำรระบบงำนต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน (Integrated systems) กำร
ท ำงำนของระบบงำนหนึ่งจะถูกเชื่อมไปกับรำยงำนที่ เกี่ยวข้องกันโดยอัติโนมัติ จะไม่มีกำรป้อนข้อมูลซ้ ำซ้อน
กันท ำให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง ระบบงำนแต่ละงำนท ำงำนสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบตำมแผนภำพ ดังนี้ 
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10.2.4  กำรเชื่อมโยงของระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำรกับระบบงำนอ่ืนๆ 
ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำรจะเชื่อมโยงกับระบบงำนจัดซื้อโดยรับข้อมูลจำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
เพ่ือปรับปรุงกำรใช้งบประมำณ 

(1) เชื่อมโยงข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้กับระบบติดตำมและประเมินผล 
10.2.5  กำรเชื่อมโยงของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับระบบงำนอ่ืนๆ ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

จะเชื่อมโยงกับระบบบริกำรงำนพัสดุและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และระบบบัญชีเจ้ำหนี้ 
(1) เชื่อมโยงข้อมูลกำรรับพัสดุกับระบบบริกำรงำนพัสดุ 
(2) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(3) เชื่อมโยงข้อมูลเจ้ำหนี้กับระบบบัญชีเจ้ำหนี้ 
(4) เชื่อมโยงข้อมูลกำรผูกพันสัญญำและกำรตรวจรับงวดงำนให้กับระบบติดตำมและ

ประเมินผล 
10.2.6  กำรเชื่อมโยงระบบบริหำรงำนพัสดุกับระบบงำนอ่ืนๆ ระบบบริหำรงำนพัสดุจะ 

เชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อจัดจ้ำง และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(1) เชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำง 
(2) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 

10.2.7  กำรเชื่อมโยงระบบบัญชีลูกหนี้กับระบบงำนอ่ืนๆ 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) เชื่อมโยงกำรลงบัญชีกับระบบงำนอ่ืนๆ 
10.2.11  กำรเชื่อมโยงระบบจัดกำรเงินสดกับระบบงำนอ่ืนๆ 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

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพ่ือก ำหนดเป็นมำตรฐำนส ำหรับใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กับระบบอ่ืนๆ ของส ำนักงำนประกันสังคมและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น กรมบัญชีกลำง ส ำนักงบประมำณ เป็นต้น ทั้งนี้กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับ
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/กระบวนกำรท ำงำนในปัจจุบัน (As is Processes) 

                    (2) ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรพร้อมระบุข้อแตกต่ำงที่ซอฟต์แวร์มำตรฐำนที่  
น ำเสนอไม่สำมำรถ รองรับควำมต้องกำรได้ (Gap Analysis Report) และ น ำเสนอแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ที่เหมำะสม เช่น เปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนโครงสร้ำงองค์กรหรือปรับปรุงระบบที่น ำเสนอให้สอดคล้อง 
(Customization) กับกระบวนกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับส ำนักงำนประกันสังคม 

(3) ผลกำรรวบรวมควำมต้องกำรใหม่ในอนำคต 
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10.4.1.2  เอกสำรผลกำรออกแบบระบบ (System Design) 
(1) รำยงำนกำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนทำงธุรกิจใหม่ (To Be Business  

Process Flow)  ซึ่งประกอบด้วยแผนผังขั้นตอนปฏิบัติงำนในแต่ละกระบวนกำรพร้อมค ำอธิบำยที่ละเอียด 
ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน 

(2) รำยงำนกำรออกแบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (Interface 
Design Report) 

(3) รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรถ่ำยโอนและน ำข้อมูลเข้ำระบบเบื้องต้น  
(Data Conversion Plan and Approach) พร้อมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี 
  10.4.1.3  โปรแกรมและเอกสำร Prototype 

(1) กำรน ำเสนอระบบงำนตัวอย่ำง (Prototype System) เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำร 
พัฒนำระบบสอดคล้องกับกระบวนงำนทำงธุรกิจใหม่ที่ออกแบบไว้ (To be Business Process) โดยคัดเลือก
เฉพำะกระบวนกำรทำงธุรกิจหลักๆ ดังนี้ 
 (2) กระบวนกำรตั้งแต่จัดหำจนถึงกำรจ่ำยช ำระเงิน (Procurement to Payment)  
 (3) กระบวนกำรตั้งลูกหนี้จนถึงกำรรับช ำระเงิน (Invoice to Receipt) 
 (4) เอกสำร Program Specification ของโปรแกรม/รำยงำนที่พัฒนำเพิ่มเติม  
(Customized Program/Report) 

10.4.2 เอกสำร Source Listing พร้อม Library ของทุกโปรแกรมที่ผู้รับจ้ำงได้พัฒนำในโครงกำรตำมควำม
ต้องกำรของผู้จ้ำงและเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนประกันสังคม ในรูปแบบ Source Code เอกสำรผังบัญชีใหม่  

10.4.3 คู่มือกำรใช้งำนระบบงำนทุกระบบงำนโดยละเอียด  
10.4.4  คู่มือกำรก ำหนดค่ำ Configuration ที่ติดตั้งใช้งำนในระบบพร้อม System Diagram  
10.4.5  คูม่ือกำรติดตั้งระบบที่พัฒนำ  
10.4.6  คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแลระบบ 
10.4.7  เอกสำรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบ (ถ้ำมี) 

10.5  การทดสอบการยอมรับระบบ (System Testing) 
ผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดท ำเอกสำรส ำหรับกำรทดสอบระบบ (Test Document) เกณฑ์กำรประเมินผลโดย

จะต้องท ำกำรทดสอบและประเมินผล อย่ำงน้อยตำมหัวข้อ ดังนี้ 
10.5.1 Unit Test 

 ด ำเนินกำรทดสอบระบบย่อยแต่ละระบบ (Unit Test) เพ่ือให้คณะท ำงำนของส ำนักงำน 
ประกันสังคม (Key User) แต่ละหน่วยงำนที่รับผิดชอบได้เข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนที่ออกแบบไว้แต่ละระบบ 

10.5.2 System Integration Test (SIT) 
 ด ำเนินกำรทดสอบกำรเชื่อมโยงของระบบที่น ำเสนอเพ่ือให้คณะท ำงำน (Key User) ของ

ส ำนักงำนประกันสังคมที่มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมเชื่อมโยงของแต่ละระบบได้เข้ำใจกระบวนกำรเชื่อมโยงที่
ออกแบบไว้ทุกระบบ 

10.5.3 Interface Test 
ด ำเนินกำรทดสอบกำรเชื่อมโยงระบบกับระบบงำนเดิมของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือให้

คณะท ำงำนได้เข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนใหม่ 
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10.5.4 User Acceptant Test (UAT)  
ด ำเนินกำรทดสอบกำรยอมรับระบบเพื่อเป็นกำรทดสอบระบบงำนตำมกระบวนกำรท ำงำน

ตำมกระบวนกำรท ำงำนที่ออกแบบไว้ (To be Proccsses) และได้ปรับแต่งระบบ (Customization) พร้อม
ทั้งรำยงำนต่ำงๆทั้งระบบเป็นกำรทดสอบครั้งสุดท้ำยเพ่ือให้คณะท ำงำน (Key User) มีควำมมั่นใจในควำม
ต้องกำร กระบวนกำรท ำงำนและระบบที่ออกแบบไว้ เพ่ือใช้งำนระบบจริงต่อไป 
11. การถ่ายโอนและนําเข้าข้อมูล 

กำรถ่ำยโอนข้อมูลจำกระบบที่เกี่ยวข้องเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรออกแบบ Template หรือออกแบบวิธีกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลและ
ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่น ำเข้ำสู่ระบบร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
ประกันสังคม พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบข้อมูลตำมที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด โดยก ำหนด
หน้ำที่ของทั้งสองฝ่ำย ดังนี้ 

11.1  ส ำนักงำนประกันสังคม 
11.1.1  เป็นผู้คัดเลือกและจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ในกระบวนกำรนี้ให้กับผู้รับจ้ำง 
11.1.2  เป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้ส่งมอบให้กับผู้รับจ้ำง 
11.1.3  เป็นผู้ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูลที่ถ่ำยโอน/น ำเข้ำระบบแล้ว  

11.2  ผู้รับจ้ำง 
11.2.1  ออกแบบ Template หรือออกแบบวิธีกำรน ำเข้ำข้อมูลกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล 

และด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูล 
11.2.2  ต้องส่งรำยงำนสรุปปริมำณข้อมูลที่ถ่ำยโอน/น ำเข้ำข้อมูลส ำเร็จ 
11.2.3  ส่งรำยกำรข้อมูลที่ไม่สำมำรถถ่ำยโอน/น ำเข้ำได้ เนื่องจำกควำมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  

หรือไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับมอบ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือให้ส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถตัดสินใจ 
ปรับปรุง แก้ไข หรือ ตัดทอน ข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือให้สำมำรถถ่ำยโอน/น ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบได้อย่ำงเหมำะสม
โดย น ำส่งในรูปแบบ Digital File 

12. ด้านการฝึกอบรม 
12.1  การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ 

กำรฝึกอบรมกำรใช้งำน กำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ส ำนักงำนประกันสังคม โดยผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้จัดเตรียม
สถำนที่และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับวิทยำกร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม สื่อกำรสอน เอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
อำหำรกลำงวัน (ไม่รวมค่ำเดินทำงและค่ำท่ีพัก) ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนั้น เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถน ำ
ระบบงำนไปปฏิบัติงำนได้จริง รวมถึงผู้รับจ้ำงต้องถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรดูแลรักษำกำรบริหำรจัดกำรและกำรแก้ปัญหำระบบงำนใหม่ได้ พร้อมทั้งจัดท ำเอกสำรคู่มือ ภำษำไทย, 
เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม พร้อมไฟล์ PDF และสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบวิดิทัศน์ หรือมีช่องทำงกำรดำวน์
โหลดผ่ำนทำงออนไลน์ (จ ำนวนไม่น้อยกว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มหลักสูตร) 

12.1.1  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จะแบ่งระดับออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
12.1.1.1  กลุ่มผู้บริหำร      จ ำนวน  162  คน 
12.1.1.2  กลุ่มคณะท ำงำน (Key User) และกลุ่มผู้ใช้งำน (User) จ ำนวน  2,000  คน 
12.1.1.3  กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administration)   จ ำนวน  25  คน 
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12.1.2  หลักสูตรกำรอบรมผู้รับจ้ำงต้องก ำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้ครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้ 
12.1.2.1  ภำพรวมระบบงำน (Overview) เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจภำพรวม 

กำรท ำงำนของระบบงำนทั้งหมด 
12.1.2.2  กำรดูแลระบบเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถเปิด/

ปิดระบบงำน กำรส ำรองข้อมูลและกำรกู้คืน (Backup/Recovery) กำรบริหำรจัดกำรระบบและกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนระบบงำนและด้ำนระบบฐำนข้อมูล 

12.1.2.3  กำรใช้งำนของแต่ละระบบเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนเข้ำใจระบบงำนและสำมำรถ
ปฎิบัติงำนได้ถูกต้อง 

12.1.3  วิธีกำรฝึกอบรมประกอบด้วยภำคทฤษฎีและภำคปฎิบัติ 
12.1.4  กำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Learning Material เช่น วิดีโอสื่อกำร
สอนแบบเต็มรูปแบบ เป็นต้น 

12.2  คู่มือการใช้งาน 
12.2.1  คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับผู้บริหำรในกำรใช้ระบบงำน  
12.2.2  คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ใช้ระบบงำนแต่ละระบบที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
12.2.3  คู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ใช้งำนระบบงำน (ฉบับเต็ม) พร้อมไฟล์ PDF  
12.2.4  เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (ถ้ำมี) 

13. ด้านบุคลากร 
ผู้รับจ้ำงต้องมีผู้เชี่ยวชำญและทีมงำนที่ปรึกษำที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นที่ปรึกษำหรือกำรศึกษำ

ออกแบบและพัฒนำระบบงำนในโครงกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 57 คน ดังนี้ 

ที ่ บุคลำกร 

จ ำนวน 
อย่ำง
น้อย 
(คน) 

ระดับ
กำรศึกษำ 
(ข้ันต่ ำ) 

คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ 

1. ผู้จัดกำรโครงกำร 
(Project 
Manager) 

1 ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำท่ี
เกี่ยวข้อง  

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
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
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 15 ปี  

2. ผู้ช่วยผู้จัดกำร
โครงกำร 
(Assistant 
Project Manager) 

1 ป.โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำท่ี
เกี่ยวข้อง  

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
บริ หำร โครงกำรที่ ให้ กั บ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 2 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 15 ปี   
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ที ่ บุคลำกร 

จ ำนวน 
อย่ำง
น้อย 
(คน) 

ระดับ
กำรศึกษำ 
(ข้ันต่ ำ) 

คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ 

3. หัวหน้ำทีม
นักพัฒนำระบบ 
ERP 

5 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
พัฒนำระบบกำรเงินและกำร
บัญชีให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
หรือรัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี  

4. หัวหน้ำทีม
นักพัฒนำระบบ
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

1 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ทรัพยำกร
มนุษย์/สำขำที่เก่ียวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
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
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี 

5. ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
ระบบบัญชี 

2 ป.ตรี บัญชี/บัญชีบริหำร/
กำรเงิน/สำขำที่เก่ียวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
พัฒนำระบบกำรเงินและกำร
บัญชีให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
หรือรัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี 

6. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงและ
บริหำรงำนพัสดุ 

2 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบ
กำรเงินและกำรบัญชีให้กับ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี 

7. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบ
กำรเงิน 

3 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบ
กำรเงินและกำรบัญชีให้กับ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี 
 
 



 

 

22 
 

 

ที ่ บุคลำกร 

จ ำนวน 
อย่ำง
น้อย 
(คน) 

ระดับ
กำรศึกษำ 
(ข้ันต่ ำ) 

คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ 

8. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบบัญชี 

5 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบ
กำรเงินและกำรบัญชีให้กับ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี 

9. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบ
งบประมำณและ
แผนปฏิบัติรำชกำร 

2 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบ
กำรเงินและกำรบัญชีให้กับ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี 

10. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบ
ติดตำมและ
ประเมินผล 

2 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/บัญชี/บัญชี
บริหำร/กำรเงิน/สำขำที่
เกี่ยวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบ
กำรเงินและกำรบัญชีให้กับ
ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ ห รื อ
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี 

11. นักออกแบบและ
พัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

2 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ทรัพยำกร
มนุษย์/สำขำที่เก่ียวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบ
บริ หำ รทรั พยำกรบุ คคล
ให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือ
รัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 3 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 10 ปี 

12. โปรแกรมเมอร์ 
(Programmer) 

19 ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 8 
ปี  
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ที ่ บุคลำกร 

จ ำนวน 
อย่ำง
น้อย 
(คน) 

ระดับ
กำรศึกษำ 
(ข้ันต่ ำ) 

คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ 

13. หัวหน้ำทีมด้ำน
เทคนิค 
(Technical Lead) 

1 ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำท่ี
เกี่ยวข้อง 

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
พัฒนำระบบกำรเงินและกำร
บัญชีให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
หรือรัฐวิสำหกิจไม่น้อยกว่ำ 2 
โครงกำร และมีประสบกำรณ์
อย่ำงน้อย 5 ปี 

14. วิศวกรระบบอำวุโส 2 ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/สำขำท่ี
เกี่ยวข้อง  

ต้องมีประสบกำรณ์ในกำร
ออกแบบระบบเครือข่ ำย
คอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง 
อย่ำงน้อย 5 ปี  

15. ผู้ดูแลระบบ
ฐำนข้อมูล 
(Database 
Administrator) 

1 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 5 
ปี  

16. นักทดสอบระบบ 7 ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สำรสนเทศ/สำขำท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 
ปี 

17. เจ้ำหน้ำที่
ประสำนงำน 
(Project 
Administrator) 

1 ป.ตรี ปริญญำตรีทุกสำขำ  มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 
ปี 

 
14. วงเงินในการจัดหา 

งบประมำณในกำรจ้ ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศเ พ่ือกำรบริ หำรจั ดกำรองค์กร  เป็ นเงิ น  
จ ำนวน 200,000,000 บำท (สองร้อยล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

15. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ก ำหนด 720 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง 

16. การส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนให้แก่ส ำนักงำนประกันสังคมแบ่งเป็นงวดงำน ดังนี้  
งวดที่ 1 ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้ 

1. ส่งมอบแผนกำรด ำเนินงำน (Master Plan) โครงกำรฯ ตำมเอกสำรข้อ 9.1 
2. กระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินงำน (Implementation Methodology) ตำมเอกสำรข้อ 9.1 
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งวดที่ 2 ภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้ 
1. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ ำงวดที่ 2 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7 
2. ส่งมอบรำยงำนผลกำรศึกษำวิเครำะห์และรวบรวมควำมต้องกำร (Requirement) ในกำร

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร พร้อมยืนยันควำมต้องกำรจำกผู้รับผิดชอบระบบงำน 
ตำมเอกสำรข้อ 9.2.1 
 งวดที่ 3 ภำยใน 270 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้ 

1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ ำงวดที่ 3 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7 
2. ส่งมอบเอกสำรผลกำรออกแบบระบบ (System Design) ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ

เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมเอกสำรข้อ 9.2.2 และ ข้อ 9.3.1 
3. ส่งมอบซอฟต์แวร์และติดตั้งระบบที่จะใช้ในโครงกำรนี้ ตำมภำคผนวก ก-1  
4. ส่งมอบร่ำงรำยงำน (Draft Final Report) เอกสำรผังบัญชีใหม่  
5. เอกสำรส ำหรับผู้บริหำรในเรื่องกำรออกแบบระบบ พร้อมน ำเสนอในรูปแบบของกำร 

Presentation 
 งวดที่ 4 ภำยใน 330 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้ 

1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ ำงวดที่ 4 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7  
2. ส่งมอบโปรแกรมและเอกสำร Prototype ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร

จัดกำรองค์กร ส ำนักงำนประกันสังคม ตำมเอกสำรข้อ 9.3.2 
3. เอกสำรส ำหรับผู้บริหำรในเรื่องกำรท ำระบบต้นแบบ (Prototype) พร้อมน ำเสนอใน

รูปแบบของกำร Presentation 
 งวดที่ 5 ภำยใน 480 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้ 

1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ ำงวดที่ 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) เป็นล ำดับเหตุกำรณ์ (Scenario) ส ำหรับ  

System Integration Test (SIT) 
3.4  รำยงำนผลกำรทดสอบ Unit Test 
3.5  รำยงำนผลกำรทดสอบ System Integration Test (SIT) 

4. แผนกำรด ำเนินงำนกำรถ่ำยโอนและน ำเข้ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบใหม่ (Data Conversion) 
พร้อมเอกสำร Template ตำมเอกสำรข้อ 9.3.5.2 

5. Authorization Matrix พร้อมคู่มือกำรใช้งำน ตำมเอกสำรข้อ 9.3.3 
6. เอกสำรส ำหรับผู้บริหำร พร้อมน ำเสนอในรูปแบบของกำร Presentation 

 งวดที่ 6 ภำยใน 600 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำนดังนี้ 
1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ ำงวดที่ 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) เป็นล ำดับเหตุกำรณ์ (Scenario) ส ำหรับ

User Acceptant Test 
2.4  เอกสำรกำรเชื่อมโยงระบบ (Interface Document)  
2.5  รำยงำนผลกำรทดสอบ Interface Test 
2.6  รำยงำนผลกำรทดสอบ User Acceptant Test  

3. รำยงำนสรุปผลกำรท ำกำรถ่ำยโอนและน ำเข้ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบใหม่ (Data Conversion) 
ตำมเอกสำรข้อ 9.3.5.2 

4. จัดฝึกอบรมผู้ใช้งำนระบบงำนระดับ Key User และระดับ End User ตำมเอกสำรข้อ 9.4
และส่งรำยงำนสรุปผลกำรจัดฝึกอบรม 

5. ออกแบบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับส ำนักงำนประกันสังคม ตำมข้อ 9.8 
6. เอกสำรส ำหรับผู้บริหำร พร้อมน ำเสนอในรูปแบบของกำร Presentation 

 งวดที่ 7 ภำยใน 720  วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบงำน ดังนี้ 
1. ส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำประจ ำงวดที่ 7 ตำมเอกสำรข้อ 9.6 และข้อ 9.7 
2. แผนกำรน ำระบบขึ้นใช้งำนจริง (Cut off Plan) และรำยงำนกำรเตรียมควำมพร้อม 

ก่อนขึ้นระบบ (Go-Live Check List) ตำมเอกสำรข้อ 9.5.2 
3. แผนงำนรองรับกรณีไม่สำมำรถน ำระบบขึ้นใช้งำนจริง ตำมเอกสำรข้อ 9.5.1 
4. น ำระบบออกใช้งำนจริง (Go-Live) ตำมเอกสำรข้อ 9.5.2 
5. ส่งมอบรำยงำน (Final Report) พร้อมเอกสำรผังบัญชีใหม่  

17. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ส ำนักงำนประกันสังคมจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยงวด ตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงินให้ผู้รับจ้ำง 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 เป็นเงินร้อยละ 5 (ห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้  

ตรวจรับงำนตำมข้อ 16.  กำรส่งมอบงำนงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว 
กำรก ำหนดขอบเขตและเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงวดก็เพ่ือให้ผู้รับจ้ำง ท ำให้แล้วเสร็จตำมสัญญำ 

ถ้ำผู้รับจ้ำงท ำงำนไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำตำมก ำหนดงำนแต่ละงวด ส ำนักงำนประกันสังคมมีสิทธิสั่งหยุดงำน
หรือบอกเลิกสัญญำได ้
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18. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง และการบํารุงรักษา 
 18.1 การประกันการสนับสนุนการปิดงบการเงิน 

 ช่วงปลำยปีบัญชีผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งบุคลำกรเข้ำมำให้กำรสนับสนุนส ำนักงำนประกันสังคมในกำร 
ปิดบัญชีสิ้นปีและออกงบกำรเงินพร้อมทั้งรับประกันควำมส ำเร็จ 

ในกรณีที่บุคลำกรของผู้รับจ้ำงไม่มำปฏิบัติหน้ำที่และไม่สำมำรถจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ตำม
แผนกำรจัดบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำน ตำมข้อก ำหนด ผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระค่ำปรับให้ส ำนักงำนประกันสังคม  
ในอัตรำคนละ ร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของรำคำงำนจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ ส ำนักงำนประกันสังคม
ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวในทันทีท่ีได้รับแจ้ง 

18.2  การประกันและการบํารุงรักษาระบบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันผลงำนที่ส่งมอบหลังจำกที่ส ำนักงำนประกันสังคม รับมอบงำนงวดสุดท้ำย

แล้วเสร็จเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หำกครบระยะเวลำ 1 ปี แล้วแต่ยังไม่สิ้นปีปฏิทิน ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกัน
ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม ในปีปฏิทินนั้น ๆ  

หำกมีควำมผิดพลำดควำมบกพร่องในกำรท ำงำนของระบบ  ปัญหำจำกกำรติดตั้งหรือเกิดจำก
ข้อขัดข้องอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้ระบบไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติผู้รับจ้ำงจะต้องรีบท ำกำรแก้ไขให้ใช้งำนได้
ภำยในก ำหนด 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลำที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนประกันสังคมผ่ำนทำงโทรสำร (FAX) หรือ
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือแจ้งให้ทรำบทำงวำจำหรือทำงโทรศัพท์ไม่ว่ำวิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นเวลำ
เริ่มต้นเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณระยะเวลำในกำรเข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขหำกผู้รับจ้ำงไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
เรียบร้อยภำยในระยะเวลำดังกล่ำวส ำนักงำนประกันสังคมมีสิทธิ์ที่จะกระท ำกำรนั้นเองหรือจ้ำงผู้อ่ืนให้มำท ำ
กำรนั้น โดยผู้รับจ้ำง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทั้งสิ้น 

หำกส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมประสงค์ที่จะให้ผู้รับจ้ำงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้ำจอกำรท ำงำน
หรือรำยงำน สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนประกันสังคมโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบงำนหลัก ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ  

กำรบ ำรุ งรั กษำแบบ Software Maintenance ครอบคลุมถึ ง  License of Software Release 
Upgrades หรื อ  License of Software Version, Patches/Fixes, Software Media, Document ตลอด
ระยะเวลำของสัญญำนี้ ส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถขอ Upgrade System Software และ Application 
Software ของระบบต่ำงๆ ที่สำมำรถท ำงำนบน Hardware เดิมได้ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมตำมสิทธิ
ประโยชน์ที่ส ำนักงำนประกันสังคมพึงมีได้ และไม่ขัดต่อมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

18.3 บุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําในการใช้งานระบบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตลอดระยะเวลำ 365 วัน นับถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจกำร

จ้ำงตรวจรับงำนงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้วโดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมช่องทำงสื่อสำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
และให้ค ำแนะน ำในกำรใช้งำนระบบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ทำงโทรศัพท์ (Call Center), ทำงไลน์ (Line), 
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น หรือจัดส่งบุคลำกรเข้ำมำให้กำรสนับสนุนที่ส ำนักงำน
ประกันสังคม ในกรณีที่ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรร้องขอ เพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำรใช้งำนระบบตลอดจน
สนับสนุนกำรท ำงำนและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

18.3.1 ผู้สนับสนุน 1 
  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ (Senior Systems Analyst) 

จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 คน มีหน้ำที่รับผิดชอบวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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   (1) มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
   (2) สำขำบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (MIS) หรือ

วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) 

   (3) มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือรัฐวิสำหกิจ 
ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร 

   (4) มีประสบกำรณ์ท ำงำนอย่ำงน้อย 10 ปี 
18.3.2 ผู้สนับสนุน 2  

            นักวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ (Systems Analyst) จ ำนวนอย่ำงน้อย 4 คน มี
หน้ำที่รับผิดชอบวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและมี
ประสิทธิภำพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

  (1) มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป  
  (2) สำขำบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร (MIS) หรือ

วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสำขำบัญชีหรือสำขำที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)  

  (3) มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนภำครัฐหรือ รัฐวิสำหกิจ  
ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร 

19. ค่าปรับ 
ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนจ้ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนดแล้วเสร็จตำมสัญญำ แต่ผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้ บอกเลิก

สัญญำผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระค่ำปรับและคำ่เสียหำยดังต่อไปนี้ 
19.1 ค่ำปรับรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำนับถัดจำกวันที่ครบ

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จของงำนตำมสัญญำหรือวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ขยำยเวลำท ำงำนให้จนถึงวันที่ ท ำงำนแล้วเสร็จ
จริงและส่งผลงำนที่แล้วเสร็จตำมขอบเขตที่ระบุไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ถ้ำไม่ถึงวันหรือเศษของวันให้
คิดเปน็หนึ่งวัน 

19.2 ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ในกำรจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยอ่ืนมำด ำเนินกำรแทน ทั้งนี้ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ทัง้หมด 

 19.3 นอกจำกช ำระค่ำปรับดังกล่ำวแล้ว ผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเรียกค่ำเสียหำยอันเกิดขึ้น
จำกกำรทีผู่้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำเฉพำะส่วนที่เกินกว่ำจ ำนวนค่ำปรับและคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

19.4 ในระหว่ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำนั้น หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงจะไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมสัญญำต่อไปได้ ผู้ว่ำจ้ำงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำก็ได้ และถ้ำผู้ว่ำจ้ำง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้ำง 
เมื่อครบก ำหนดแล้วเสร็จของงำนที่ช ำระค่ำปรับแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้ำงจนถึงวันที่บอกเลิก
สัญญำได้อีกด้วย 

19.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไมส่ำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดในแต่ละงวดตำมสัญญำ หำก
ผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำงำนที่ผู้รับจ้ำงได้จัดท ำไปแล้วบำงส่วนมีประโยชน์ แก่ผู้ว่ำจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงจะเรียกให้ผู้รับจ้ำง 
ส่งมอบงำนที่จัดท ำไปแล้วบำงส่วนให้แก่ ผู้ว่ำจ้ำงได้ โดยผู้ว่ำจ้ำงอำจพิจำรณำหักเงินค่ำจ้ำงในงวดนั้น ๆ และ
จ่ำยเงินค่ำจ้ำงในงวดงำนนั้น ให้ผู้รับจ้ำงเพียงบำงส่วนได้ ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของผู้ว่ำจ้ำงที่พิจำรณำตำมส่วนที่
เป็นธรรม และเหมำะสม ในกำรนี้ไมต่ัดสิทธิผู้ว่ำจ้ำงที่จะบอกเลิกสัญญำ 
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20. การกําหนดตัวถ่วงของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
20.1 เกณฑ์กำรก ำหนดเวลำกำรขัดข้องต่อเดือนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด ดังนี้ 

20.1.1  ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนดค่ำเวลำใช้งำนทั้งหมดของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรเดือนละ 720 ชั่วโมง (ก ำหนดให้ 1 เดือนเท่ำกับ 30 วัน) 

20.1.2 ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนดค่ำ Service Level Agreement: SLA เวลำใช้งำนได้
ทั้งหมดของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เท่ำกับ 97.5%  

20.1.3 ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนดให้มีเวลำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ขัดข้องรวมตำมเกณฑ์กำรค ำนวณ นับไม่เกินเดือนละ 18 ชั่วโมง หรือร้อยละ 2.50 ของเวลำใช้งำนทั้งหมด
ของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของเดือนนั้นแล้วแต่ตัวเลขใดจะมำกกว่ำกันให้ใช้ตัวนั้น 

20.2 ค่ำตัวถ่วงระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ค่าตัวถ่วงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

ลําดับ รายการ ค่าตัวถ่วง 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
1.1 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ 1.0 
1.2 ระบบกำรเงิน 1.0 
1.3 ระบบบัญชี 1.0 
1.4 ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร 1.0 
1.5 ระบบติดตำมและประเมินผล 1.0 
1.6 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 1.0 

 
21. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

21.1 ถ้ำผู้รับจ้ำงมิได้ส่งมอบหรือลงมือท ำงำนภำยในระยะเวลำ หรือไม่สำมำรถส่งมอบ หรือท ำงำนให้
แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ หรือมีเหตุให้เชื่อว่ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่งมอบหรือ ท ำงำนให้แล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำหรือจะแล้วเสร็จล่ำช้ำเกิดกว่ำก ำหนดเวลำ หรือผู้รับจ้ำงท ำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้
ล้มละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ว่ ำจ้ำง 
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะบอกเลิก สัญญำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ และมีสิทธิจ้ำงบุคคลอ่ืนเข้ำท ำงำนของผู้รับจ้ำง  
ให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดจำกกำร ที่ต้องว่ำจ้ำงบุคคล
อ่ืนมำท ำงำนแทนผู้รับจ้ำง  

21.2 กำรที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงพ้นจำกควำม
รับผิดชอบตำมสัญญำนี้  

21.3 ในกรณีทีผู่้รับจ้ำง ได้ส่งมอบสินค้ำให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง และผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำผู้รับจ้ำง จะต้องน ำ
สินค้ำกลับคืนไปภำยใน 3 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้เสียคำ่ใช้จ่ำยเองทัง้สิ้น  
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21.4 ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่ยอมน ำสินค้ำกลับคืนไปภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงจะก ำหนดเวลำให้ผู้รับ
จ้ำงน ำสินค้ำกลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หำกพ้นก ำหนดเวลำ ดังกล่ำวแล้ว ผู้รับจ้ำงยังไม่น ำสินค้ำกลับคืนไปอีก  
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิน ำสินค้ำดังกล่ำว ขำยทอดตลำด เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด ผู้รับจ้ำงยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงหักเป็น
ค่ำปรับและหักค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำยที่เกิดแก่ผู้ว่ำจ้ำงซึ่งรวมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่ผู้ว่ำจ้ำง ได้เสียไปในกำร
ด ำเนินกำรขำยทอดตลำดสินค้ำดังกล่ำว ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสถำนที่ ที่รื้อถอนสินค้ำออกไป ให้มีสภำพ
ตำมที่มีอยู่ก่อนท ำสัญญำนี้ เงินที่เหลือจำกกำรหักค่ำเสียหำยแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงจะคืนให้แก่ผู้รับจ้ำงในระหว่ำง
สินค้ำอยู่ในควำมครอบครองของผู้ว่ำจ้ำงนับตั้งแต่วันผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องรับผิดชอบใน
ควำมเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น อันเกิดจำกสินค้ำอันมิใช่ควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง  

22. ลิขสิทธิ์ 
ในกรณีที่บุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ำมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมสัญญำนี้โดยส ำนักงำนประกันสังคม 
มิได้แก้ไขดัดแปลงไปจำกเดิม ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรทั้งปวงเพ่ือให้กำรกล่ำวอ้ำงหรือกำรเรียกร้องดังกล่ำว
ระงับสิ้นไปโดยเร็ว หำกผู้รับจ้ำงมิอำจกระท ำได้ และส ำนักงำนประกันสังคม ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยต่อ
บุคคลภำยนอก เนื่องจำกผลแห่งกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงต้องเป็น ผู้ช ำระค่ำเสียหำย
และค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำทนำยควำมแทนส ำนักงำนประกันสังคม ทั้งนี้ ส ำนักงำน
ประกันสังคม ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรในเมื่อได้มีกำรกล่ำวอ้ำงหรือใช้ สิทธิเรียกร้อง
ดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 

23. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
สำมำรถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจำรณ์ เกี่ยวกับขอบเขตของงำนโครงกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ได้ที่ 88/28 หมู่ 4 กลุ่มงำนพัสดุ กองคลัง ส ำนักงำนประกันสังคม 
ชั้น 8 อำคำรวิทุร แสงสิงแก้ว ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 
11000   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

30 
 

 

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  สำมำรถท ำงำนแบบ Parallel Backup และ Parallel Recovery 
1.6  สำมำรถท ำ Recovery แบบ Point in time 
1.7  มี Data Integrity ที่สำมำรถท ำ Referential Integrity และ Cascade Delete ได ้
1.8  มีลิขสิทธิ์แบบไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้รองรับกำรติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยไม่น้อยกว่ำ 32 

Processor Core 
1.9  มีลิขสิทธิ์กำรใช้งำนแบบ FULL USE หรือ Open License ซึ่งให้สิทธิ์ในกำรรองรับกำรใช้งำน

ร่วมและเชื่อมต่อกับระบบงำนอื่นๆได้ 

2. ซอฟต์แวร์ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์  (Application Server Software) จํานวน 1 ชุด  
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้ 

2.1  สนับสนุนมำตรฐำนกำรพัฒนำแอปพลิเคชันโดยใช้ภำษำ Java 
2.2  รองรับกำรท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows, Linux และ Solaris 
2.3  สำมำรถรองรับกำรท ำงำนร่วมกับ Ant และ Log4J 
2.4  มีเครื่องมือในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันซึ่งอยู่ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับที่น ำเสนอ 
2.5  เป็นซอฟต์แวร์ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับซอฟต์แวร์ระบบฐำนข้อมูลที่น ำเสนอ 
2.6  มีลิขสิทธิ์แบบไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้ รองรับกำรติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยไม่น้อยกว่ำ 32 

Processor Core  
2.7  มีลิขสิทธิ์กำรใช้งำนแบบ FULL USE หรือ Open License ซึ่งให้สิทธิ์ในกำรรองรับกำรใช้งำน

ร่วมและเชื่อมต่อกับระบบงำนอื่นๆได้ 
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3. ซอฟต์แวร์ประยุกตส์ําเร็จรูปสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร  
3.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 

3.1.1  ซอฟต์แวร์ต้องได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์และถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อม
เอกสำรแสดงลิขสิทธิ์ 

3.1.2  ครอบคลุมกำรใช้งำนของผู้ใช้งำน (User) ดังนี้ 
3.1.2.1  ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ส ำเร็จรูปส ำหรับระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร

องค์กร (ผู้ใช้งำนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ ระบบกำรเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมำณและ
แผนปฏิบัติรำชกำร ระบบติดตำมและประเมินผล) รองรับผู้ใช้งำน ดังนี้ 

(1) ผู้ใช้งำนส่วนกลำง  จ ำนวน 64 ผู้ใช้งำน 
(2) ผู้ใช้งำน 162 หน่วยงำน จ ำนวน 1,358 ผู้ใช้งำน 
(3) ผู้ดูแลระบบทั้งหมด จ ำนวน 25 ผู้ใช้งำน 

3.1.2.2  ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล รองรับผู้ใช้งำน ดังนี้ 
(1) ผู้ใช้งำนส่วนกลำง  จ ำนวน 100 ผู้ใช้งำน 
(2) ผู้ใช้งำน 162 หน่วยงำน จ ำนวน 8,000 ผู้ใช้งำน 
(3) ผู้ดูแลระบบทั้งหมด จ ำนวน 20  ผู้ใช้งำน 

3.2  เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ส ำเร็จรูป เคยมีกำรใช้งำนจริงกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เป็นส่วนรำชกำร หรือ
รัฐวิสำหกิจหรือบริษัทเอกชน 

3.3  เป็นซอฟต์แวร์ที่มีระบบงำนย่อย (Module) หรือกลุ่มฟังก์ชันพ้ืนฐำนครอบคลุมกำรด ำเนินงำน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

3.3.1  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วย 
(1) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุ 
(2) ระบบกำรเงิน 
(3) ระบบบัญชี 
(4) ระบบงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร  
(5) ระบบติดตำมและประเมินผล 

3.3.2  ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย 
(1) ระบบโครงสร้ำงต ำแหน่งและเงินเดือน 
(2) ระบบกำรสรรหำและคัดเลือก 
(3) ระบบจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
(4) ระบบเวลำปฏิบัติงำนและกำรลำ 
(5) ระบบฝึกอบรม 
(6) ระบบประเมินบุคลำกร 
(7) ระบบบริหำรค่ำตอบแทน 
(8) ระบบเงินเดือน 
(9) กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
(10) กำรจัดสรรอัตรำก ำลัง 
(11) กำรมอบหมำยงำนและกำรติดตำมงำน 

3.4  สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก-2 
คุณลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 

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  รองรับกำรท ำงำนแบบ Web Application 100% บน Explorer, Firefox, Safari, Chrome 
1.1.4   รองรับกำรท ำงำนที่สำมำรถออกแบบ และก ำหนดลักษณะทำงธุรกิจเองได้ เช่น สำยกำร

อนุมัต,ิ โครงสร้ำงผังบัญชี และกำรจัดท ำรำยงำนทำงบัญชี 
1.1.5  รองรับกำรก ำหนดขนำดของ Attachments ต่ำง ๆ ในระบบได้ 
1.1.6  เป็นระบบงำนที่มีหน้ำจอเป็นลักษณะ Graphic User Interface (GUI) 
1.1.7  รองรับกำรท ำงำนในส่วนของ Workflow 
1.1.8  รองรับกำรส่งเอกสำรแนบหลำกหลำยรูปแบบ และไม่จ ำกัดจ ำนวน 
1.1.9   รองรับกำรปรับแต่งหน้ำจอได้เอง เช่น เพ่ิมกำรแสดง Fields หรือกำรซ่อน Fields ที่ส ำคัญ 
1.1.10 รองรับกำรปรับแต่งหน้ำจอได้เอง เช่น ท ำหน้ำจอกำรเตือนต่ำงๆ (Alert) 
1.1.11 รองรับกำรปรับแต่งหน้ำจอได้เอง เช่น เปลี่ยนชื่อ Fields (Personalization) 
1.1.12 รองรับกำรท ำงำนในส่วนของกำรส่งออกข้อมูล ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น  Excel, 

PDF, Text, .CSV 
1.1.13 รองรับกำรท ำงำนในส่วนของกำรน ำข้อมูลนอกระบบ เข้ำสู่ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

บริหำรจัดกำรองค์กร ตัวอย่ำง เช่น Interfacing Table 
1.1.14 รองรับระบบ Online Help Support ในแต่ละหน้ำจอกำรท ำงำน 
1.1.15 รองรับกำรค้นหำข้อมูล โดยใช้สัญลักษณ์ % เพ่ือค้นหำข้อมูลบำงส่วนที่ขึ้นต้น 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  รองรับกำรท ำงำนหลำยบริษัท หรือหน่วยงำนต่ำงๆ โดยไม่จ ำเป็นต้อง Log In/Log Out 

ต่ำงๆ ตำมชื่อบริษัท 
1.2.4  ระบบอนุญำตให้ผู้ใช้งำนเลือกและก ำหนดกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ 

ได้เอง เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ (Audit Trial) รวมทั้งสำมำรถตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลถึงใน
ระดับฐำนข้อมูล (Database) 

1.2.5  สำมำรถต่อกำรขยำยฟังก์ชันโดยกำรเพ่ิมโมดูลเพ่ิมเติมหรือสำมำรถอินเตอร์เฟสกับ
ซอฟต์แวร์อ่ืนๆโดย มี API, Open Interface 

1.2.6  สำมำรถรองรับกำรเขียนรำยงำนเพ่ิมเติมทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินโดยไม่ต้องมีทักษะ
ทำงด้ำนกำรเขียนโปรแกรม 

1.2.7  ส ำหรับกำรเขียนรำยงำนเพ่ิมเติม สำมำรถท ำได้โดยทีม IT โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำน Table, View ต่ำง ๆ เพ่ิม 

1.2.8  รองรับรำยงำนต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย สรรพำกรไทย 
1.2.9  รองรับรำยงำนประเภท XML 
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1.3  ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน 
1.3.1  สำมำรถน ำ Software Component ต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรพัฒนำบนระบบทดสอบไปยัง

ระบบจริงพร้อมตรวจสอบควำมถูกต้อง โดยสำมำรถตรวจสอบย้อนหลังว่ำ Object ใดมีกำรน ำขึ้นวันใด  
และ User ใดเป็นผู้ด ำเนินกำร 

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 ได้ถงึจุดบกพร่องของโปรแกรมและวิธีกำรแก้ปัญหำ 
1.3.4  มีระบบวิเครำะห์ Performance ของ Application โดยบอกถึงโปรแกรม ฟังก์ชันและ User 

ที่มีกำรใช้ทรัพยำกรระบบสูง 
1.3.5  ผู้พัฒนำต้องด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงสิทธิกำรใช้งำน (Authorization Matrix) แยกตำม

ต ำแหน่งงำนในส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นควำมลับหรือมี
กำรเข้ำถึงได้โดยต ำแหน่งงำนที่ไม่เก่ียวข้อง (ต้องอยู่ใน Deliverable ด้วย) 

1.4  ระบบสำมำรถบันทึกและแสดงผลได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ คือภำษำไทยและภำษำอังกฤษและ
รองรับปฏิทินปีพุทธศักรำช 

1.5  ผู้ใช้สำมำรถเลือกเมนูกำรใช้งำนได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษและ
สำมำรถปรับแต่งเมนูหรือหน้ำจอกำรใช้งำนให้เป็นไปในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องกำร เช่น แสดงเฉพำะข้อมูลหรือ
ค ำสั่งที่ต้องกำรใช้เพ่ิมหรือลด Field ที่ไม่ต้องกำรก ำหนดค่ำ Default เป็นต้น โดยผู้ใช้สำมำรถท ำได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องท ำกำรเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมในกำรแก้ไข 

1.6  ระบบสำมำรถจัดเรียงคิวในกำรท ำงำนส ำหรับกำรประมวลผลขณะท ำงำนหรือหลังเวลำเลิกงำน
รวมถึงกระบวนกำร Backup ข้อมูล 

1.7  ระบบใช้ 100% Web-Base Technology เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari โดยที่กำร
ท ำงำนตำม Client ไม่ต้องท ำกำรติดตั้งตัวโปรแกรมใช้งำนใดๆ นอกจำก Browser 

1.8  ระบบมีลักษณะเป็น Open Protocol และมี Interface มำตรฐำนเพ่ือประโยชน์ในระบบเครือข่ำย 
  1.9  มีระบบรักษำควำมปลอดภัยแบบ Online ในระดับต่ำงๆ เช่น องค์กร หน่วยงำนในองค์กร หน้ำที่

งำน สำมำรถก ำหนดกำรเข้ำถึงข้อมูล รำยงำน หรือหน้ำจอได้ในระดับต่ำงๆกัน สำมำรถก ำหนดสิทธิในกำรใช้
รหัสบัญชีได้ ตั้งแต่กำรเข้ำสู่ระบบ จนถึงกำรบันทึกรหัสบัญชีที่ไม่อนุญำตให้ใช้งำนได้ส ำหรับแต่ละบุคลำกร 
หรือหน่วยงำนนั้น และสำมำรถก ำหนดข้อควำมแสดงควำมผิดพลำดเป็นภำษำไทยได้ 

1.10 ระบบบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่ำนเมื่อเข้ำสู่ระบบครั้งแรก และสำมำรถบังคับผู้ใช้ให้ตั้งรหัสผ่ำน
แบบ Hard to Guess ตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
 1.11 ระบบสำมำรถก ำหนดช่วงเวลำเพ่ือบังคับให้มีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้ 
 1.12 ระบบ Logoff โดยอัตโนมัติหำกผู้ใช้ปล่อยหน้ำจอทิ้งไว้ โดยหยุดกำรใช้งำนเกินระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ ตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
 1.13 ระบบรองรับกำรท ำงำนแบบ Multi-Users ซึ่งผู้ใช้หลำยคนสำมำรถใช้ไฟล์และโปรแกรมร่วมกัน
ในเวลำเดียวกันได้ 

 1.14 สำมำรถเพ่ิมฟิลด์ตำมควำมต้องกำรได้ทุกหน้ำจอ โดยมีควำมยืดหยุ่นในกำรเพ่ิมได้เป็นแบบมิติ 
โดยก ำหนดได้ไม่ต่ ำกว่ำ 25 มิติ เป็นอย่ำงน้อย 
 1.15 สำมำรถก ำหนดควำมยืดหยุ่นในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของฟิลด์ที่เพ่ิมแต่ละมิติได้ โดยข้อมูลของ
ฟิลด์ที่เพิ่มจะต้องอ้ำงอิงกันได้โดยไม่สับสน 
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 1.16 มีโปรแกรมรองรับกำรโอนย้ำยและแปลงข้อมูลธุรกรรม (Transactional Data Migration)  
จำกระบบเก่ำหรือระบบอื่นๆ เข้ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรส ำเร็จรูปที่น ำเสนอได้ 

1.17 ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกเครื่องพิมพ์ เพ่ือสั่งพิมพ์รำยงำน/แบบฟอร์มที่ต้องกำรได้เอง 
1.18 สำมำรถแสดงสีที่แตกต่ำงส ำหรับข้อมูลที่ระบบต้องกำร 
1.19 รองรับกำรท ำงำนผ่ำนระบบมือถือ Smart Phone หรือ iPad  

2.  ระบบจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ มีคุณสมบัติดังนี้ 
 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ กำรท ำงำนจะเชื่อมต่อกับระบบงำนงบประมำณ เพ่ือด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรต่อไป และเชื่อมต่อกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP)  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุครอบคลุมงำน ดังนี้ 

2.1  ระบบรองรับกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ผ่ำน Web Browser เช่น Safari หรือ 
Google Chrome  เป็นต้น 

 2.2  ผู้ใช้ระบบสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ พร้อมทั้งระบุชื่อกรรมกำร เช่น กรรมกำรจัดท ำ 
ร่ำง TOR กรรมกำรพิจำรณำผล กรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

2.3  ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง รวมทั้งเอกสำรแนบที่เกี่ยวข้อง อำทิ TOR ตำรำงแสดง
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงที่เป็นไปตำมคู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง รำยชื่อคณะกรรมกำรที่เกี่ ยวข้อง เป็นต้น 
ผ่ำน Web Browser เช่น Safari หรือ Google Chrome เป็นต้น 

2.4 ระบบสำมำรถให้ Upload File เพ่ือแนบเอกสำรเข้ำระบบในขั้นตอนกำรขอซื้อ  ขอจ้ำง  
ได้ เป็น File ประเภท PDF  

2.5 ระบบสำมำรถบันทึกข้อมูล/รำยละเอียดของงำนขอซื้อ ขอจ้ำง รำยงำนผลและขออนุมัติซื้อ  
ขออนุมัติจ้ำง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ หนังสือแจ้งลงนำมในใบสั่งซื้อ สั่งจ้ำง สัญญำ ออกใบสั่งซื้อ  
ใบสั่งจ้ำง (Purchasing Order – PO) สัญญำประเภทต่ำง ๆ ได้ โดยระบบสร้ำงเลขที่ล ำดับใบสั่งซื้อ สั่งจ้ำง 
และสัญญำ ล ำดับที่จะเริ่มล ำดับที่ 01 ใหม่ (Running Number) เมื่อเริ่มปีปฏิทินใหม่ โดยแยกใบสั่ง/สัญญำ 
เป็นแต่ละประเภท  

2.6 ระบบกำรรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง (Internet Procurement) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้   
2.6.1 ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง ผ่ำน Web Browser เช่น Safari หรือ Google Chrome 
2.6.2 ระบบรองรับกำรจัดท ำ Purchase Catalog และ Non-Catalog ในระบบได้ 
2.6.3 รองรับกำรสร้ำงรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง จำกทั้ง Catalog และ Non-Catalog 
2.6.4 สำมำรถกันงบประมำณ (Reserve Budget) ในขั้นตอนกำรจัดท ำ PR โดยเชื่อมต่อกับ

ระบบงำนงบประมำณในส่วนของงำนระบบบัญชี และระบบกำรเงิน 
2.6.5 ระบบสำมำรถรองรับกำรก ำหนดรำยกำรเก็บข้อมูล (Data Field and Flexfield) เพ่ิมเติมได้ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนดประเภทของข้อมูล (Data Type and Length) และกำรตรวจสอบข้อมูล (Data Entry 
Validation) 

2.6.6 สำมำรถรองรับกำรอนุมัติได้ตำมคุณสมบัติที่ส ำคัญ ดังนี้ 
2.6.6.1 สำมำรถก ำหนดสิทธิในกำรอนุมัติได้หลำยระดับ (Approval Matrix) 

(1) สำยกำรบังคับบัญชำ (Position Based) 
(2) จ ำนวนเงินที่มีสิทธิอนุมัติ (Amount Based) 
(3) สินค้ำหรือบริกำร (Product Group or Category) 
(4) รหัสบัญชี (Account Code) 
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2.6.6.2 ระบบมีเครื่องมือในกำรจัดกำรสำยกำรอนุมัติ ส ำหรับกำรแก้ไข หรือก ำหนด
เงื่อนไขสำยกำรอนุมตัิส ำหรับเอกสำร P/R ในอนำคตเพ่ิมเติม 

2.6.6.3  สำมำรถรองรับกำรอนุมัติทดแทนกันได้ (Delegate Function and Vacation Rule) 
2.6.7 ระบบสำมำรถให้ผู้ใช้งำนอนุมัติรำยกำร P/R ผ่ำนทำง 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 ระบบสำมำรถเปลี่ยนแปลงผู้มีอ ำนำจอนุมัติ (Transfer) ในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติตำมที่

ก ำหนดนั้นไม่สำมำรถอนุมัติเอกสำร ณ ช่วงเวลำที่ต้องกำรให้อนุมัติเอกสำรได้ 
2.6.10 ระบบสำมำรถให้มีกำรอนุมัติใหม่ (Reapprove) ในเอกสำรที่มีกำรแก้ไขรำยละเอียดใน

เอกสำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้วโดยให้มีกำรแสดงเหตุผลของกำรขออนุมัติใหม่ด้วย 
2.6.11 ระบบสำมำรถป้อนข้อมูลเพื่อแนบเป็นบันทึกเพ่ิมเติมส ำหรับกำรขอซื้อ ขอจ้ำงหรือจัดซื้อ

จัดจ้ำงได้ เช่น บันทึกของบประมำณรำยละเอียดของกำรสรุปผลกำรประกวดรำคำรำยละเอียดผลกำรตรวจรับ
หรือไฟล์เอกสำรที่ได้จำกกำร Scan และสร้ำงบันทึกของโปรแกรมส ำนักงำน (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
ซื้อขอจ้ำงนั้นถูกน ำไปสร้ำงเป็นใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้ำง หรือสัญญำที่มีปริมำณรวมครบตำมปริมำณในบันทึก ขอซื้อ 
ขอจ้ำง แล้ว เพื่อท ำให้บันทึก ขอซื้อ ขอจ้ำง นั้นไม่สำมำรถน ำไปสร้ำงเป็นใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้ำง หรือสัญญำได้อีก 

2.6.14 ระบบสำมำรถระบุหน่วยงำน วันที่จัดส่ง รวมถึงสถำนที่ที่ผู้ขำยจะต้องน ำสินค้ำมำจัดส่งได้ 
2.6.15 ระบบรองรับกำรตรวจสอบและกันเงินงบประมำณและกันเงินทำงระบบบัญชีส ำหรับ

รำยกำรขอซื้อหรือสั่งซื้อให้อัตโนมัติ และปรับปรุงงบประมำณในระบบให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่งบประมำณไม่
พอระบบสำมำรถก ำหนดเงื่อนกำรควบคุมได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) ระบบไม่อนุญำตให้ท ำรำยกำรต่อ 
 (2) ระบบเตือนผู้ใช้งำนแต่อนุญำตให้ท ำรำยกำรต่อ 

2.7 ควำมสำมำรถระบบงำนใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้ำง (Purchasing Order - PO) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
2.7.1 ระบบสำมำรถบันทึกและปรับปรุงรำยชื่อผู้ขำยพึงประสงค์ (Approval Supplier List-ASL) 

หรือ (Approval Vendor List-AVL) เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจัดซื้อในแต่ละครั้งตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้ว 
2.7.2 ระบบมีรำยงำน ข้อมูล Supplier Performance 
2.7.3 สร้ำงเอกสำรใบขอใบเสนอรำคำ (Request for Quotation : RfQ) เพ่ือบันทึกใบเสนอ

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) 

 



 

 

36 
 

 

2.7.5 ระบบรองรับกำรตรวจสอบและกันงบประมำณส ำหรับรำยกำรสั่งซื้อให้อัตโนมัติ  
ในกรณีที่บันทึกรำยกำรใบสั่งซื้อตรง ระบบจะท ำกำรปรับปรุงงบประมำณให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่
งบประมำณไม่พอระบบสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรควบคุมได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) ระบบไม่อนุญำตให้ท ำรำยกำรต่อ 
 (2) ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งำนแต่อนุญำตให้ท ำรำยกำรต่อ 

2.7.6 ระบบสำมำรถตรวจสอบกำรกันงบประมำณ (Reserve Budget) ที่มำจำกขั้นตอนกำร
อนุมัติ PR โดยเชื่อมต่อกับระบบงำนงบประมำณ หำกรำยกำร PR มีกำรแก้ไขจ ำนวน หรือรำคำไม่ว่ำจะมำก
ขึ้นหรือน้อยลง ระบบควบคุมงบประมำณจะท ำกำร คืนงบประมำณเดิมที่กันไว้ และกันงบประมำณใหม่ตำมที่
ได้บันทึกแก้ไข โดยหำกเกินงบประมำณที่ก ำหนด สำมำรถออกแบบได้ว่ำจะให้ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

 (1) Advisory Control หำกเกินงบประมำณระบบแจ้งเตือน แต่จะให้ท ำงำนต่อได้  
 พร้อมทั้งมีกำรเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบ 

 (2)  Absolute Control หำกเกินงบประมำณระบบแจ้งเตือน และไม่อนุญำตให้  
ด ำเนินงำนต่อ 

2.7.7 สำมำรถสร้ำง Fields เพ่ิมเติมได้เอง โดยไม่ได้ใช้ควำมสำมำรถทำง Technical & 
Programming โดยก ำหนดเป็น Free Text หรือ List of Value ได ้

2.7.8 รองรับกำรแนบข้อมูลหลำยรูปแบบทั้ง Files, Free Text โดยสำมำรถผสมกันได้ ทั้งใน
ระดับ PO Header & Line Details 

2.7.9 ในใบสั่งซื้อ สำมำรถก ำหนด ก ำหนดวันส่งสินค้ำย่อย ๆ ลงไปได้ 
2.7.10 รองรับกำรควบคุม Purchase Order Revision ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็น

สำระส ำคัญของใบสั่งซื้อ ระบบจะต้องกำร Require 'Re-Approve' และท ำ Revision Control 
2.7.11 รองรับกำร Drill Down ของสถำนะใบสั่งซื้อจำก PR, Po ทีต่้องกำรโดยระบบจะเจำะลึก

ข้อมูลจำก Header->Line Details->Shipment-Distribution(Accounting) รวมถึงสถำนะของ PO-> 
Receiving->Invoice 

2.7.12 รองรับกำรเปรียบเทียบข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของใบสั่งซื้อในแต่ละ Version 
(PO Version Comparison) 

2.7.13 รองรับกำรเชื่อมโยงกับระบบงบประมำณ ระบบกำรเงิน และระบบบัญชี  
2.7.14 สำมำรถก ำหนดประเภทกำรเชื่อมโยงใบสั่งซื้อ กับระบบบัญชีเจ้ำหนี้  ได้ทั้งแบบ  

Two-Way Matching และ Three-Way Matching 
2.7.15 ระบบสำมำรถทยอยรับรำยกำรสั่งซื้อได้ (Partial PO Received) 
2.7.16 ก่อนที่จะท ำกำรสร้ำงใบสั่งซื้อ จ้ำง  (Purchase Order) จำกใบขอซื้อ จ้ำง เจ้ำหน้ำที่

จัดซื้อสำมำรถที่จะยกเลิกใบขอซื้อ) คืนกลับให้ผู้ขอซื้อ Requester ได้ในกรณีที่เห็นว่ำไม่ถูกต้องและสำมำรถ
แจ้งเตือนผ่ำน Workflow 

2.7.17 สำมำรถก ำหนดได้ว่ำรำยกำรใบสั่งซื้อที่มำจำกใบ (Purchase Requisition) ที่ผ่ำนกำร
อนุมัติ ไม่สำมำรถแก้ไขจ ำนวนในกำรสั่งซื้อ 

2.7.18 สำมำรถมีหน้ำจอรองรับกำรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ P/O ในแต่ละ Version ได ้
2.7.19 ระบบรองรับกำรระบุงวดกำรช ำระเงินได้ และถ้ำมีกำรลงนำมในสัญญำผูกพัน ระบบ

สำมำรถระบุหลักประกันสัญญำและวันครบก ำหนดสัญญำได้ 
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2.7.20 ผู้ใช้สำมำรถออกใบตรวจรับพัสดุ พร้อมรำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และ
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรับพัสดุ และเมื่อคณะกรรมกำรมีผลกำรตรวจรับพัสดุแล้ว ระบบสำมำรถ
บันทึกผลกำรตรวจรับพัสดุ 

2.7.21 ระบบมีกำรแจ้งเตือนกรรมกำรที่เกี่ยวข้องและผู้บริหำรสัญญำผ่ำนทำง E-mail ล่วงหน้ำ 
ก่อนกำรครบก ำหนดกำรส่งงำนในแต่ละงวดตำมจ ำนวนวันที่ก ำหนด 

2.7.22 เมื่อขั้นตอนกำรตรวจรับเสร็จสิ้น ระบบสำมำรถส่งรำยกำรไปที่ระบบกำรเงิน และระบบบัญชี 
เพ่ือด ำเนินกำรตั้งเจ้ำหนี้ และลงบัญชีต่อไป  โดยรองรับกรณีผู้ขอซื้อส ำรองจ่ำยเงินไปก่อน 

2.7.23 หำกเป็นครุภัณฑ์ ระบบจะส่งรำยกำรไปยังระบบบริหำรงำนพัสดุ เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบ
บริหำรงำนพัสดุ ป้อนข้อมูลที่จ ำเป็นต่อไป เช่น จัดหมวดหมู่ครุภัณฑ์ หมำยเลขเครื่อง (Serial Number) 
สถำนที่ตั้ง และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

2.7.24 หำกรำยกำรสั่งซื้อวัสดุ ระบบจะบันทึกรำยกำรวัสดุเข้ำระบบบริหำร งำนพัสดุ  
โดยเลือกคลังที่ต้องกำรให้เข้ำได้ 

2.7.25 ระบบสำมำรถบันทึกข้อมูล/รำยละเอียดของผู้ขำย รวมถึงวิธีช ำระเงินและเลขที่บัญชี 
2.7.26 ระบบสำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผู้ขำยไว้เป็นมำตรฐำนขององค์กรได้ 
2.7.27 ระบบสำมำรถออกรำยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง 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 ระบบคลังพสัดุ 
2.8.1.1 สำมำรถก ำหนดรหัสพัสดุโดยมีควำมยำวอย่ำงน้อย 40 ตัวอักษร และ 

มีค ำอธิบำยยำวอย่ำงน้อย 240 ตัวอักษร 
2.8.1.2 รองรับกำรก ำหนดสถำนที่จัดเก็บคลังพัสดุได้หลำยแห่ง (Multi Warehouse) 

และก ำหนดพัสดุที่จัดเก็บในคลังแตกต่ำงกันได้ 
2.8.1.3 ระบบสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดสินค้ำ จัดหมวดหมู่ รำคำของพัสดุ สำมำรถ

เก็บข้อมูลประกอบของพัสดุ (Attributes) เช่น ข้อมูลเพ่ือกำรค ำนวณพิกัดต่ ำ-พิกัดสูง ส ำหรับกำรสั่งซื้อ 
ระยะเวลำในกำรสั่งซื้อ 

2.8.1.4 รองรับกำรก ำหนดคลังพัสดุได้ไม่จ ำกัด 
2.8.1.5 รองรับกำรก ำหนดรหัสบัญชีแยกประเภทคุมพัสดุคงคลัง ส ำหรับแต่ละคลัง

พัสดุหรือแต่ละประเภทพัสดุคงคลังได้ 
2.8.1.6 รองรับกำรก ำหนดข้อมูลหลักเก่ียวกับกำรแปลงหน่วยนับได้ 
2.8.1.7 รองรับกำรค ำนวณต้นทุนพัสดุคงคลังด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักและ 

วิธีต้นทุนมำตรฐำน 
2.8.1.8 รองรับกำรบันทึกรำยกำรปรับปรุงปริมำณหรือรำคำของพัสดุคงคลังได้ 
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2.8.1.9 รองรับกำรรับข้อมูลจำกกำรสั่งซื้อพัสดุจำกระบบจัดซื้อได้ ทั้งนี้  เมื่อมีกำรท ำ
รับสถำนะในระบบจัดซื้อจะเปลี่ยนเป็นรับของแล้ว 

2.8.1.10 รองรับกำรส่งคืนและ/หรือกำรเปลี่ยนแทนพัสดุเสียหำย 
2.8.1.11 ผู้ใช้สำมำรถบันทึกำรเบิก/จ่ำยวัสดุ และระบบท ำกำรลดยอดคงเหลือ และ

ก ำหนดเลขที่ใบเบิกพัสดุ โดยผู้ใช้สำมำรถก ำหนดรูปแบบได้เอง 
2.8.1.12 ผู้ใช้สำมำรถบันทึกรำยกำรรับพัสดุโดยตรง หรือรับรำยกำรพัสดุจำกกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง 
2.8.1.13 ระบบรองรับกำรตรวจนับพัสดุ และกำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจนับพสัดุ 
2.8.1.14 ผู้ใช้สำมำรถปรับปรุงรำยกำรพัสดุ 
2.8.1.15 ระบบสำมำรถสรุปค่ำใช้จ่ำยกำรเบิกใช้ พัสดุ และส่งรำยกำรไปบันทึก 

ยังระบบบัญชีได ้
2.8.1.16 ระบบสำมำรถออกรำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกพัสดุ ได้แก่ 

(1) รำยงำนกำรรับพสัดุ 
(2) รำยงำนกำรเบิกพัสดุตำมช่วงวันที่ ตำมรำยชื่อผู้ เบิก ตำมหน่วยงำน 

และตำมประเภทพัสดุ 
(3) รำยงำนบัญชีพัสดุ (ตำมแบบบัญชีพัสดุที่แนบ) 
(4) รำยงำนพัสดุคงเหลือ 
(5) รำยงำนทะเบียนควบคุมใบเบิก 
(6) ทะเบียนคุมใบเบิก 
(7) รำยงำนประวัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(8) รำยงำนบัญชีพัสดุสิ้นปี 

2.8.1.17 สำมำรถใช้งำนบนมือถือ (Smart Phone) ได้ทั้งระบ iOS และ Android 
2.8.2 กำรตรวจนับพัสดุ 

2.8.2.1 สำมำรถบันทึกยอดคงเหลือ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง (Snapshot) ได้เพ่ือท ำกำร
ตรวจนับปริมำณพัสดุคงคลัง โดยไม่กระทบกับกำรท ำงำนของผู้ใช้ระบบ 

2.8.2.2 สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรตรวจนับ ตำมช่วงเวลำ สถำนที่ และรำยกำรพัสดุ
ที่ก ำหนดได้  

2.8.2.3 สำมำรถบันทึกข้อมูลที่ตรวจนับได้ โดยแสดงจ ำนวนคงเหลือในระบบ
คอมพิวเตอร์ และค ำนวณผลต่ำงที่ได้รับจำกกำรตรวจนับพัสดุ 

2.8.2.4 กรณีที่ผลกำรตรวจนับไม่ตรงกับยอดในระบบ สำมำรถก ำหนดให้มีกำรอนุมัติ
กำรปรับปรุงยอดก่อนที่จะท ำกำรปรับปรุงยอดจริง  

2.8.2.5 สำมำรถออกใบขออนุมัติรำยกำรพัสดุที่ต้องกำรปรับปรุงยอดได้ตำมรูปแบบที่
ต้องกำร  

2.8.2.6 เมื่อรำยกำรที่ขออนุมัติปรับปรุงยอดคงเหลือผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว สำมำรถ
ปรับปรุงยอดจำกผลต่ำงของกำรตรวจนับโดยอัตโนมัติ  

2.8.2.7 สำมำรถออกใบปรับปรุงพัสดุหลังจำกมีกำรปรับปรุงยอดพัสดุแล้ว เพ่ือส่งให้ผู้
ที่มีอ ำนำจลงนำมรับทรำบและเก็บเป็นหลักฐำน  
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2.8.2.8 สำมำรถส่งข้อมูลกำรปรับยอดพัสดุคงเหลือไประบบบัญชีแยกประเภทได้ โดย
เชื่อมโยงข้อมูลไปที่ระบบบัญชีแยกประเภท ในลักษณะกำร Freeze รำยกำร เพ่ือที่จะให้ผู้มีสิทธิในกำรบันทึก
รำยกำร ท ำกำร Post รำยกำรบัญชี 

2.8.2.9 สำมำรถเก็บวันที่ที่เคยท ำกำรตรวจนับครั้งก่อนได้ 
2.8.3 กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  

2.8.3.1 สำมำรถตรวจนับครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในหน่วยงำนว่ำมีครุภัณฑ์คงเหลือเท่ำไร และ 
มีควำมถูกต้องตำมทะเบียน และสำมำรถตรวจสอบสภำพของครุภัณฑ์ว่ำช ำรุด เสื่อมสภำพ สูญไป หรือ 
ไม่จ ำเปน็ต้องใช้ในหน่วยงำน ออกมำในรูป Excel หรือ Text File ได ้

2.8.3.2 สำมำรถจัดท ำเอกสำรกำรจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปี ออกมำในรูป File Word ได้ 
เริ่มจำกข้ันตอนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รำยงำนส่งให้
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำและจ ำหน่ำยพัสดุ กำรรำยงำนผลกำรจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปี 
กำรตัดครุภัณฑ์ออกจำกบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน  โดยปฏิบัติตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. 2560 

3. ระบบการเงิน มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบกำรยืมเงินทดรองรำชกำร มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1.1 ระบบสำมำรถก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงและแก้ไขเอกสำรเงินยืมทดรองรำชกำรได้ 
3.1.2 ระบบสำมำรถบันทึกเงินยืมทดรองรำชกำร และท ำกำรสร้ำงรำยกำรบัญชีลูกหนี้เงินยืม

และจัดท ำทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองรำชกำรให้โดยอัตโนมัติ    
3.1.3 ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำนยอดค้ำงช ำระของลูกหนี้เงินยืมตำมช่วงเวลำที่ต้องกำรได้ 
3.1.4 ระบบสำมำรถจัดท ำจดหมำยแจ้งเตือนกำรชดใช้เงินยืม ตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
3.1.5 ระบบมีเครื่องมือที่สำมำรถจัดท ำรำยงำนให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องกำรได้ 
3.1.6 ระบบสำมำรถสอบถำมข้อมูลลูกหนี้ เงินยืมรำยตัว และสำมำรถดูรำยละเอียด 

ของรำยกำรต่ำง ๆ ได ้
3.1.7 ระบบสำมำรถท ำกำรส่งข้อมูลรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นไปยังระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ และ

สำมำรถสอบทำนข้อมูลที่ระดับบัญชีแยกประเภทย่อยก่อนผ่ำนรำยกำรไปยังระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป  
3.1.8 ระบบไม่อนุญำตให้มีกำรบันทึกข้อมูลลูกหนี้เงินยืมที่มีชื่อซ้ ำกันได้ 
3.1.9 ระบบสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรช ำระเงินของลูกหนี้ได้ไม่จ ำกัดและสำมำรถให้ระบบท ำ

กำรค ำนวณวันครบก ำหนดได้ 
3.1.10 ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำนพื้นฐำนของระบบลูกหนี้เงินยืมได้ อำทิ เช่น 

(1) รำยงำนแสดงยอดคงเหลือลูกหนี้แต่ละรำย 
(2) รำยงำนแสดงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทั้งหมด  

3.2 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบกำรจ่ำยเงิน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.2.1 ระบบสำมำรถก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงและแก้ไขเอกสำรรำยกำรขออนุมัติเบิกจ่ำย

จำกหน่วยงำนได้  
3.2.2 ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยจำกหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ  

3 กรณี ดังนี้ 
(1) กรณีรำยกำรเบิกจ่ำยด้วยวิธีกำรที่ผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของงำนพัสดุ  

ซึ่งรำยกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำวต้องเป็นระบบที่เชื่อมโยงมำจำกระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของงำนพัสดุ  
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 (2) กรณีรำยกำรเบิกจ่ำยที่ไม่ต้องด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  (3) กรณีรำยกำรเบิกจ่ำยเพ่ือชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรตำมระบบกำรยืมเงินทดรองรำชกำร 

3.2.3 ระบบกำรเบิกจ่ำยเงินสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบงบประมำณ เพ่ือตรวจสอบงบประมำณ
คงเหลือในกำรเบิกจ่ำยเงินแต่ละรำยกำร 

3.2.4 ระบบสำมำรถจัดเก็บประวัติกำรบันทึกรำยกำรเบิกจ่ำย ทั้ง 3 กรณี พร้อมทั้งมีเลข
ทะเบียนคุมรำยกำรเบิกจ่ำยดังกล่ำว 

3.2.5 ระบบดังกล่ำวมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินจำกผู้มีหน้ำที่
ตรวจสอบเอกสำร และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำงำนกำรเงิน 

3.2.6 กำรเบิกจ่ำยเงินจำกรำยกำรเบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ เมื่อด ำเนินกำรจ่ำยเงินเรียบร้อยแล้ว 
ระบบสำมำรถสร้ำงบัญชีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยไปยังระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ 

3.2.7 ระบบสำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรจ่ำยเงินจำกรำยกำรเบิกจ่ำยเงินที่ได้รับอนุมัติ อำทิ เช่น 
กำรจ่ำยเงินโดยกำรโอนผ่ำนบัญชีธนำคำร กำรจ่ำยเงินโดยเช็คธนำคำร  

(1)  ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินรำยกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติตำมรูปแบบของระบบ Krungsri Cashlink  

(2) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ส ำหรับน ำส่ง
กรมสรรพำกร โดยสำมำรถแยกตำมรำยกำรเบิกจ่ำยเงินตำมงบประมำณของส ำนักงำนประกันสังคม 

3.2.8 ระบบกำรจ่ำยเงินสำมำรถออกรำยกำรจ่ำยเงินต่ำงๆ ได้ เช่น รำยงำนกำรจ่ำยเงิน
ประจ ำวัน รำยงำนใบรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และจัดท ำหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ตำมรูปแบบที่
หน่วยงำนก ำหนด 

3.3 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบกำรรับเงิน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.3.1 กำรบันทึกกำรรับเงิน (Receipt) ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรรับคืนเงินยืมทดรองรำชกำร 

รำยกำรเบิกเกินส่งคืนต่ำงๆ และรำยกำรหลักประกันสัญญำ หรือเงินอ่ืนๆ  ได ้
3.3.2 ระบบสำมำรถท ำกำรบันทึกกำรรับเงินในรูปแบบกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เงินสด 

แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คสั่งจ่ำยบัญชีส ำนักงำนประกันสังคม และวิธีกำรอ่ืน ๆ ได ้
3.3.3 ระบบกำรรับเงินสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง และเงินยืมทดรองรำชกำรเพ่ือ

บันทึกกำรชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรได้  และสร้ำงบัญชีกำรชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรโดยอัตโนมัติ 
3.4 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบจัดกำรเงินสด (Cash Management) มีคุณสมบัติดังนี้ 

3.4.1 ระบบรองรับกำรจัดท ำประมำณกำรเงินสด และสำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรประมำณกำร
ได้เอง ซึ่งรวมถึง 

(1)  งวดเวลำประมำณกำร 
(2)  กำรก ำหนดขอบเขตของข้อมูลในแต่ละแหล่งที่มำ  
(3)  กำรก ำหนดปฏิทินทำงธุรกิจ 

3.4.2 สำมำรถเรียกดูรำยงำนประมำณกำรเงินสดแบบ Online รวมถึงสำมำรถ Drill Down จำก
ผลประมำณกำรเงินสดไปยังรำยละเอียดรำยกำรที่เกี่ยวข้องได้ 

3.4.3 ระบบสำมำรถบันทึกข้อมูลใบแจ้งยอดเงินฝำกธนำคำรเข้ำสู่ระบบโดยตรงหรือท ำกำรน ำ
ข้อมูลจำกธนำคำรเข้ำสู่ระบบโดยอัตโนมัติ 

3.4.4 ระบบสำมำรถท ำกำรกระทบยอดข้อมูลเงินฝำกธนำคำรด้วยตนเองหรือสั่งให้ระบบท ำกำร
กระทบยอดให้อัตโนมัต ิ
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3.4.5 ระบบสำมำรถดึงข้อมูลกำรรับเงินหรือจ่ำยเงิน จำกระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
บัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ เป็นต้น เพ่ือน ำมำกระทบยอดกำรรับหรือจ่ำยเงิน 

3.4.6 ระบบสำมำรถสร้ำงรำยกำรที่มำจำกกำรคิดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรของธนำคำรเข้ำสู่
ระบบได้โดยอัตโนมัติ และสร้ำงรำยกำรบันทึกบัญชีที่เกิดจำกกำรกระทบยอดให้โดยอัตโนมัติ รวมถึงเชื่อมโยง
ข้อมูลรำยกำรไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง 

3.4.7 ระบบสำมำรถท ำกำรกลับรำยกำรรับช ำระ (Reverse) ส ำหรับเช็คที่ ไม่ผ่ำนกำร 
เคลียริ่งจำกธนำคำร เนื่องจำกไม่มีเงินเพียงพอ (NSF)   

3.4.8 ระบบสำมำรถแสดงผลข้อมูลในหน้ำจอเพ่ือตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ  และสำมำรถพิมพ์
รำยงำนและใบเสร็จรับเงินได้ตำมรูปแบบที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด  

3.5 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบจัดกำรเงินเดือน มีคุณสมบัติดังนี้  
3.5.1 รองรับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน โดยสำมำรถ

เชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลได ้
3.5.2 ระบบเงินเดือนที่บริหำรจัดกำรข้อมูลประเภทบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคมที่

สำมำรถเบิกเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ำยควบเงินเดือน ค่ำจ้ำง โดยสำมำรถค ำนวณเงินกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ (กสจ.) เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ตำมอัตรำที่ส่วนรำชกำรก ำหนด และ
สำมำรถควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ำยควบเงินเดือน ค่ำจ้ำง ตำมเลขที่ต ำแหน่ง
ของบุคลำกร ที่เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.  ระบบบัญชี มีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1 ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) มีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1.1 ระบบรองรับกำรสร้ำงผังบัญชีได้มำกกว่ำ 1 ผัง ต่อ 1 องค์กร และสำมำรถก ำหนด
ส่วนประกอบของผังบัญชีได้เอง โดยสำมำรถก ำหนดรหัสบัญชีเป็นหมวดต่ำงๆ ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน  
ทุน รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ซึ่งกำรแก้ไขคุณสมบัติใดๆของรหัสบัญชี สำมำรถแก้ไขได้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิอนุญำต 

4.1.2 ระบบรองรับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรหัสบัญชีในทุกส่วนในลักษณะที่เป็น 
Hierarchy เพ่ือง่ำยต่อกำรจัดกลุ่ม กำรน ำข้อมูลไปใช้เพ่ือกำรวิเครำะห์ 

4.1.3 ระบบรองรับกำรสร้ำงบัญชีสรุปยอด บัญชีทำงสถิติ และบัญชีพัก (Suspense Account)  
4.1.4 ระบบสำมำรถก ำหนดงวดบัญชีได้ ตำมปีงบประมำณ ปีปฏิทิน รำยไตรมำส รำย6 เดือน ตำมที่

ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด และสำมำรถเรียกดูข้อมูลรำยละเอียดในปีย้อนหลังได้ และสำมำรถเปิดงวด
บัญชีได้ไม่ต่ ำกว่ำ 1 งวดกำรเปิดงวดบัญชีเปิดได้เฉพำะ User เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงผู้มีอ ำนำจเท่ำนั้นในรอบ
ระยะเวลำบัญชีเพ่ือท ำรำยกำรปรับปรุงจำกผู้สอบบัญชี 

4.1.5 ระบบสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลและผ่ำนรำยกำรจำกระบบงำนอ่ืนๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น 
ระบบงบประมำณ ระบบพัสดุ ระบบกำรเงิน ทุกรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี และสำมำรถเรียกรำยงำน
ได้ทุกรำยงำนเพื่อตรวจสอบที่มีสำระทำงบัญชี ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้ำหนี้ ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย ์เป็นต้น 

4.1.6 ระบบสำมำรถควบคุมงวดในกำรใช้บันทึกรำยกำรได้  
4.1.7 ระบบสำมำรถกลับรำยกำรบัญชีอัตโนมัติตำมงวดเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ เช่น  ในงวดบัญชี

เดียวกัน ในงวดบัญชีถัดไป ในวันถัดไป เป็นต้น 
4.1.8 ระบบสำมำรถควบคุมเกี่ยวกับบัญชีระหว่ำงกัน รำยกำรบันทึกที่กลับรำยกำร รำยกำรที่

เกิดจำกกำรบันทึกซ้ ำ รำยกำรบันทึกท่ีเป็นสูตร เป็นต้น 
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4.1.9 ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรบัญชีในระบบ MS Excel และน ำเข้ำข้อมูลเข้ำมำ 
ในระบบได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องมีกำรเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเพ่ิมเติม 

4.1.10 ระบบสำมำรถเรียกดูอัตรำแลกเปลี่ยนได้ทำงออนไลน์ ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรสกุล
เงินต่ำงประเทศ ด้วยจ ำนวนเงินต่ำงประเทศ และจ ำนวนเงินบำท 

4.1.11 ระบบรองรับกำรบันทึกได้หลำยสกุลเงิน และบันทึกตำมประเภทของอัตรำแลกเปลี่ยนได้ 
เช่น อัตรำซื้อ อัตรำขำย รวมถึงกำรค ำนวณกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศให้อัตโนมัติ  รวมทั้งรำยกำร
ปรับปรุงและผ่ำนรำยกำรไประบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

4.1.12 ระบบสำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมประจ ำเดือน งบกำรเงินรวมรำยไตรมำส  
งบกำรเงินรวมรำย 6 เดือน งบกำรเงินรวมตำมปีปฏิทิน และงบกำรเงินรวมตำมปีงบประมำณได้ ไม่ว่ำข้อมูล
ทำงกำรเงินจำกแต่ละแหล่งจะมีโครงสร้ำงผังบัญชี รอบระยะเวลำบัญชี หรือเงินสกุล ที่แตกต่ำงกัน 

4.1.13 ระบบสำมำรถค้นหำและตรวจสอบข้อมูลจำกระบบบัญชีแยกประเภทไปยังระบบงำน
ย่อยได้ เช่น ระบบบัญชีเจ้ำหนี้, บัญชีลูกหนี้ ฯลฯ โดยไม่มีข้อจ ำกัดว่ำกำรส่งข้อมูลจำกระบบย่อยไปยังบัญชี
แยกประเภทจะเป็นข้อมูลในรำยละเอียด (Detail Transactions) หรือโดยสรุป (Summary Transactions) 
โดยรองรับกำรดูในรูปแบบ T-Account 

4.1.14 ระบบสำมำรถเริ่มงวดบัญชีใหม่ได้  โดยไม่จ ำเป็นต้องปิดงวดบัญชีก่อน 
4.1.15 ระบบสำมำรถเพ่ิมฟิลด์ (Field) ในกำรบันทึกข้อมูลเฉพำะเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องแก้ไข

โปรแกรม อย่ำงน้อย 10 ฟิลด์ และข้อมูลต้องไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีกำร Upgrade software 
4.1.16 กรณีกำรสร้ำง Fields เพ่ิมเติม สำมำรถก ำหนดเป็น Free Text หรือ List of Value เพ่ือลด 

Human Error ได ้
4.1.17 ระบบรองรับกำรจัดเก็บเอกสำรแนบ (Attachment) 
4.1.18 โครงสร้ำงผังบัญชีต้องมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงขององค์กร สำมำรถ

ก ำหนดโครงสร้ำงของผังบัญชีออกเป็นมิติ โดยก ำหนดได้ไม่ต่ ำกว่ำ 25 มิติ เป็นอย่ำงน้อย สำมำรถรองรับกำร
บันทึกบัญชีได้เพียงพอต่อกำรน ำไปใช้ในด้ำนบัญชีบริหำรเพ่ือกำรตัดสินใจ เช่น มีรหัสหน่วยงำน , รหัสหน่วย
รับงบประมำณ รหัสหน่วยเบิกจ่ำย รหัสงบประมำณ รหัสบัญชีแยกประเภท ศูนย์ต้นทุน รหัสรำยได้ เป็นต้น 

4.1.19 ระบบรองรับกำรก ำหนด Account Validation ส ำหรับป้องกัน Human Error  
ในกำรบันทึกข้อมูล 

4.1.20 ระบบสำมำรถก ำหนดวิธีกำรบันทึกบัญชีได้โดยอัตโนมัติ ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมก ำหนด 

4.1.21 ระบบสำมำรถก ำหนด Mapping รหัสผังบัญชี เป็นรหัส (Code) ที่ง่ำยต่อกำรบันทึก 
เพ่ือให้ผู้ใช้งำนเลือกข้อมูลในกำรบันทึกได้ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต้นทำง  

4.1.22 ระบบรองรับกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลภำยนอก โดยผ่ำนส่วนงำน Interfacing Table เพ่ือ
ช่วยในกำร Validate ควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนน ำเข้ำระบบ 

4.1.23 ระบบรองรับกำรผูกควำมสัมพันธ์ของรหัสผังบัญชี (Account Relationship) โดย
สำมำรถน ำไปใช้ได้ทั้งกำรก ำหนดงบประมำณ หรือกำรจัดท ำรำยงำน 

4.1.24 ระบบสำมำรถบันทึกบัญชี บันทึกรำยกำรบัญชีได้ทั้งแบบรำยกำรประจ ำ (Recurring) 
รำยกำรอัตโนมัติ และรำยกำรท่ัวไป (Non-recurring) 

4.1.25 ระบบรองรับกำรปันส่วนบัญชี โดยสำมำรถก ำหนดเป็นสูตรได้ 
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 ระบบมีเครื่องมือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถจัดท ำรำยงำนบัญชีเพ่ิมเติมได้เองโดยไม่ต้องใช้ทักษะ
ทำงด้ำน Programming โดยรำยงำนก ำหนดเป็น Excel หรือ PDF หรือ Text ได ้

4.1.29 ระบบรองรับกำรน ำข้อมูลเข้ำที่เป็นลักษณะ Spreadsheet หรือ CSV ในรูปแบบที่ก ำหนด 
4.1.30 ระบบรองรับกำรน ำข้อมูลออกท่ีเป็นลักษณะ Spreadsheet หรือ CSV หรือ XML 
4.1.31 ระบบสำมำรถให้ผู้ใช้งำนที่ได้รับสิทธิท ำกำรเพ่ิมรหัสบัญชีได้เองตำมโครงสร้ำงที่ออกแบบ 
4.1.32 ระบบสำมำรถให้ผู้ใช้งำนออกแบบกำรจัดเก็บโครงสร้ำงรหัส หน่วยปฏิบัติต่ำงๆได้ 
4.1.33 ระบบสำมำรถก ำหนดควำมปลอดภัยในกำรบันทึกรำยกำรบัญชีตำมสิทธิ์ของผู้ใช้งำน 
4.1.34 ระบบรองรับกำรสร้ำงและบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันแยกประเภทได้ 
4.1.35 ระบบสำมำรถก ำหนดกำรผ่ำนรำยกำรโดยอัตโนมัติจำกระบบสมุดรำยวันรับ  

สมุดรำยวันจ่ำย และสมุดรำยงำนทั่วไปมำที่บัญชีแยกประเภทได้ และเมื่อมีกำรผ่ำนรำยกำรแล้ว สำมำรถ
เรียกดูรำยงำนกำรเงินได้แบบ Real Time 

4.1.36 ระบบรองรับกำรจัดท ำรำยงำนทำงบัญชีที่มีสำระด้ำนบัญชีตำมโครงสร้ ำงมิติกำร
วิเครำะห์ที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ 

4.1.37 ระบบรองรับกำรวิเครำะห์งบกำรเงินเปรียบเทียบตำมกลุ่มกิจกรรมหรือตำมหน่วยงำน 
เป็นรำยวัน รำยเดือน รำยไตรมำส รำย 6 เดอืน  ปีงบประมำณ และรำยปีปฏิทิน เป็นต้น 

4.1.38 ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำนได้ตำมเงื่อนไขโครงสร้ำงที่ได้ออกแบบไว้ เช่น ตำมรหัส
หน่วยงำน รหัส Cost Center รหัส BU เป็นต้น  

4.1.39 ระบบสำมำรถรองรับและจัดท ำรำยงำนได้ ตำมที่กลุ่มงำนบัญชี ต้องกำรและตำมคู่มือ
บัญชีเงินกองทุนเพ่ือบริหำรส ำนักงำน (10%) บัญชีเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนกองทุนเงินทดแทน (3%) 
บัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟูและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (22%) เช่น  

(1) รำยงำนงบทดลอง  
(2) รำยงำนงบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน ตำมโครงสร้ำงมิติที่ก ำหนดไว้  

เช่น แยกตำมกลุ่มกิจกรรมและหน่วยงำน 
(3) รำยงำนงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
(4) รำยงำนหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
(5) รำยงำนเงินรับฝำกอ่ืน 
(6) รำยงำนเงินค้ ำประกันสัญญำ/ผลงำน 
(7) รำยงำนรำยละเอียดลูกหนี้ 
(8) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนี้ 
(9) รำยงำนงบกำรเงินเปรียบเทียบ รำยเดือน ไตรมำส และปีงบประมำณ  
(10) รำยงำนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยและงบประมำณรำยได้  รวมถึงงบอนุมัติและ 

งบเบิกจ่ำย 
(11) งบกระแสเงินสด 
(12) รำยงำนรำยละเอียดกำรรับ-จ่ำยเงินกองทุนเพ่ือบริหำรส ำนักประกันสังคม  

เงินเพ่ือด ำเนินงำนกองทุนเงินทดแทน  เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟูและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
(13) รำยงำนอื่น ๆ ที่มีสำระบัญชีตำมคู่มือบัญชี เป็นต้น 



 

 

44 
 

 

4.1.40 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกบัญชีในสมุดรำยวันรับ สมุดรำยวันจ่ำย สมุดรำยวันทั่วไป 
โดยผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภท และงบทดลองได้โดยอัตโนมัติ ทุกรำยกำรโดยไม่จ ำกัดจ ำนวนรำยกำร  

4.2 ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.2.1 กำรบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถำวรเข้ำระบบสำมำรถท ำได้โดยกำรรับข้อมูลจำกระบบอ่ืนได้

โดยอัตโนมัติ เช่น จำกระบบจัดซื้อผ่ำนระบบบัญชีเจ้ำหนี้ และระบบอ่ืน ๆ ที่มีสำระในกำรบันทึกบัญชี      
ท ำให้สำมำรถลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรบันทึกข้อมูล หรือใช้วีธีกำรบันทึกข้อมูลโดยตรงเข้ำสู่ระบบ หรือผ่ำน
ทำง MS Excel โดยไม่ต้องมีกำรเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเพ่ิมเติม 

4.2.2 ระบบรองรับกำรบันทึกซื้อสินทรัพย์ในระบบจัดซื้อแบบยอดรวมกรณีที่มีรำคำต่อหน่วย
เท่ำกัน และสำมำรถแยกสินทรัพย์เป็นรำยตัวได้ในระบบสินทรัพย์ถำวร (Merge & Split) 

4.2.3 ระบบรองรับกำรบันทึกเพ่ิมสินทรัพย์ที่มีรำยกำรสินทรัพย์ประกอบเป็นชุดในระบบได้ โดย
สำมำรถระบุควำมสัมพันธ์ของสินทรัพย์ชุดดังกล่ำวได้ 

4.2.4 ระบบรองรับกำรบันทึกรำยละเอียดสินทรัพย์ถำวรและติดตำมแหล่งที่มำของกำรซื้อ
สินทรัพย์โดยจัดเก็บรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) ค ำอธิบำยรำยกำรสินทรัพย์ 
(2) ประเภทสินทรัพย์ 
(3) สถำนที่จัดเก็บสินทรัพย์ 
(4) อำยุกำรใช้งำนสินทรัพย ์
(5) วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ 
(6) วันที่ได้มำของสินทรัพย์ 
(7) Serial Number 
(8) รหัสและชื่อผู้ขำย 
(9) เลขที่เอกสำรสั่งซื้อ 
(10) ใบแจ้งหนี้ 
(11) รหัสหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของ 
(12) มูลค่ำรำคำซำก 
(13) รหัสบัญชีและชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
(14) และอ่ืน ๆ ฯลฯ 

นอกจำกนั้นระบบต้องรองรับกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์เพ่ิมเติมได้ โดยสำมำรถก ำหนดพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ไม่ต่ ำกว่ำ 15 Fields และสำมำรถแยกข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องกำรได้ตำมแต่ละหมวดหมู่ของสินทรัพย์ 
(Asset Category) โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมและข้อมูลไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีกำร Upgrade Software 

4.2.5 ระบบสำมำรถรองรับกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำได้หลำยวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธีนับผลรวม
จ ำนวนปี วิธีจ ำนวนที่ผลิตได้ วิธีอัตรำเร่ง เป็นต้น  

4.2.6 ระบบรองรับกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำแบบรำยวัน รำยเดือน และสำมำรถบันทึกรำยกำร
บัญชีค่ำเสื่อมรำคำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ รำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจะบันทึกเข้ำ
ระบบสมุดรำยวันทั่วไปโดยอัตโนมัติ โดยผ่ำนรำยงำนไปบัญชีแยกประเภท และสำมำรถพิมพ์รำยงำนเพ่ือ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

4.2.7 ระบบสำมำรถจ ำลองกำรวิเครำะห์ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์แบบ  What-If ให้กับรำยกำร
สินทรัพย์ในระบบและรำยกำรสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
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4.2.8 ระบบสำมำรถแสดงข้อมูลรำยกำรสินทรัพย์ถำวรเพ่ือตรวจสอบประวัติกำรท ำรำยกำร เช่น 
ประวัติกำรซ่อมแซม  ประวัติกำรโอนย้ำย   ประวัติกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ฯลฯ  

4.2.9 ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์  ระบบไม่อนุญำตให้มีกำรแก้ไขกำรค ำนวณค่ำ
เสื่อมรำคำมูลค่ำทรัพย์สินทุกกรณี ยกเว้นได้รับอนุญำตจำก User ที่ควบคุมระบบเท่ำนั้น  

4.2.10 ระบบอนุญำตให้มีกำรโอนทรัพย์สินจำกหน่วยเบิกจ่ำยหนึ่งไปยังหน่วยเบิกจ่ำยหนึ่ง หรือ
จำกหน่วยงำนหนึ่งไปยังอีกหน่วยงำนหนึ่ง  โดยกำรโอนสินทรัพย์สำมำรถท ำรำยกำรโอนโดยแยกประเภทแต่
ละครุภัณฑ์ 

4.2.11 ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำแต่ละประเภทครุภัณฑ์ได้โดยอัตโนมัติและไม่
สำมำรถท ำรำยกำรแก้ไขวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำได้ ยกเว้นต้องได้รับอนุญำตจำก User ผู้ดูแลระบบ 

4.2.12 ระบบสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบบำร์โค้ดเพ่ือใช้ในกำรตรวจนับ และรองรับกำรบันทึกผล
ตรวจนับสินทรัพย์เข้ำในระบบเพื่อประโยชน์ส ำหรับกำรแสดงรำยกำรสูญหำยหรือผลต่ำงจำกกำรตรวจนับ 

4.2.13 ระบบสำมำรถรองรับกำรแก้ไขข้อมูล (เฉพำะส่วนกลำง) ได้หลำยๆ รำยกำรในครำว
เดียวกัน เช่น ในกรณีท่ีต้องกำรโอนสินทรัพย์ทุกรำยกำรจำกหน่วยเบิกจ่ำยเดิมไปยังหน่วยเบิกจ่ำยใหม่ (Mass 
Function) 

4.2.14 ระบบรองรับกำรท ำ Revaluation ได้ 
4.2.15 ระบบรองรับกรณี Construction in Progress ส ำหรับงำนก่อสร้ำงงวดเดียว หรือหลำย ๆ งวด 

งำนระหว่ำงท ำ และจะมีกำรโอนเป็นสินทรัพย์เม่ือมีกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  
4.2.16 ระบบรองรับกำร ปรับปรุง สินทรัพย์  ประเภทที่ เป็น Expense and Amortize 

Adjustment 
4.2.17 ระบบรองรับกำรปรับปรุงข้อมูลที่รำคำทุน, จ ำนวนปีอำยุงำน และค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
4.2.18 รำยกำรสินทรัพย์บำงรำยกำรอำจบันทึกบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว สำมำรถปรับปรุง

รำยกำรบัญชี จัดท ำทะเบียนสินทรัพย์คุม โดยสำมำรถคิดค่ำเสื่อมรำคำย้อนหลังได้ 
4.2.19 ระบบรองรับกำรบันทึกขำยหรือตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร และสินทรัพย์ที่ได้รับบริจำค 

จำกระบบได้ ตำมเงื่อนไขอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1) บันทึกขำยหรือตัดจ ำหน่ำยแบบเต็มมูลค่ำ 
(2) บันทึกขำยหรือตัดจ ำหน่ำยแบบบำงส่วนไม่เต็มมูลค่ำ 
(3) บันทึกขำยหรือตัดจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพย์มำกกว่ำ 1 รำยกำรพร้อมกัน 

4.3 ความสามารถทั่วไปของระบบการจัดการตามหลักการบัญชีมาตรฐานบัญชีภาครัฐ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.3.1 ระบบสำมำรถระบุข้อมูลผังองค์กร  รหัสงบประมำณ ศูนย์ต้นทุน แหล่งเงิน และรหัส

กิจกรรมหลักสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลจำกฐำนข้อมูลหลักเหล่ำนี้มำใช้ในฟังก์ชันอ่ืนๆ ได้ 
 4.3.2 ระบบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ท้ังแบบ 

ให้มีกำรระบุเงื่อนไขเหตุกำรณ์ได้ตำมที่ต้องกำรจำกระบบต้นทำง (Accounting Event) 
ได้ในแบบลักษณะ Configurable หรือให้มีกำรระบุข้อมูลได้ตำมลักษณะ Pass Through จำกระบบต้นทำง 

4.3.3 ระบบสำมำรถสำมำรถจัดเก็บข้อมูลส ำหรับแต่ละ 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) ค ำอธิบำย (Description) 
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(6) ระบบต้นทำง (Source)  
(7) กำรจัดกลุ่มเพ่ือบันทึกบัญชี (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 จะไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้ เป็นต้น 

4.3.5 ระบบสำมำรถก ำหนดวันเริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดกำรใช้งำน Accounting Rule  
ล่วงหน้ำได้ เพ่ือให้ User สำมำรถก ำหนด Rule ล่วงหน้ำได้ 

4.3.6 ระบบสำมำรถคัดลอก Rule ที่ก ำหนดไว้แล้วในระบบ เพ่ือน ำไปเป็นตัวตั้งต้นเพ่ือในกำร
สร้ำง Rules ใหม่ได้ 

4.3.7 ระบบสำมำรถลบ Accounting Rule ในกรณีที่ไม่เคยมีกำรใช้งำน และป้องกันไม่ให้ 
User ลบ Accounting Rule ที่เคยมีกำรใช้งำนแล้ว 

4.3.8 ระบบสำมำรถจัดท ำ Mapping รหัสของ Segment ทำงบัญชีจำกข้อมูลที่ระบบต้นทำง
ส่งให้ โดยสำมำรถสร้ำงเงื่อนไขจำกหลำย Field ข้อมูลรวมกัน (Single or Combined Field Mapping) หรือ
ก ำหนดกำร Mapping แบบเป็นหลำยค่ำได้(Multiple Mapping) หรือก ำหนดเป็นช่วงเวลำ (Date Range 
Mapping) ได้โดยอัตโนมัติ 

4.3.9 ระบบสำมำรถจัดล ำดับกำร Mapping ข้อมูลก่อนหรือหลังได้ (Priority Mapping)  
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

4.3.10 ระบบสำมำรถรับข้อมูลจำกระบบต้นทำงในรูปแบบรำยกำรบันทึกบัญชี (GL Transaction) 
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

4.3.11 ระบบสำมำรถท ำกำร Mapping ข้อมูลจำกระบบต้นทำง ให้เป็นหรืออยู่ในรูปแบบข้อมูล
ที่ทำงบัญชีต้องกำรได้ เช่น กำร Mapping ข้อมูลจำกระบบต้นทำง ให้เป็น Segment ตำมที่ทำงบัญชีก ำหนด 

4.4 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivables) มีคุณสมบัติ ดังนี้  
4.4.1 ระบบสำมำรถก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงรหัสลูกค้ำ รวมทั้งประเภทของลูกค้ำได้   
4.4.2 ระบบรองรับกรณีที่ลูกค้ำมีกำรรวมตัวกันทำงธุรกิจ (Business Acquisition) สำมำรถท ำ

กำรรวม (Merge) ข้อมูลลูกค้ำเข้ำด้วยกันได้  
4.4.3 ระบบสำมำรถจัดเก็บประวัติกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ของลูกค้ำได้ 
4.4.4 ระบบสำมำรถจัดท ำใบแจ้งหนี้ในลักษณะที่เป็น Batch Control ได ้
4.4.5 ระบบสำมำรถท ำกำรสร้ำงรำยกำรใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ (Recurring Invoice) ได ้
4.4.6 เมื่อท ำกำรบันทึกรำยกำรใบแจ้งหนี้ หรือใบตรวจรับ ระบบสำมำรถเชื่อมโยงรำยกำรทำง

บัญชีตำมท่ีก ำหนดไว้ให้ และสำมำรถท ำกำรแก้ไขได้ ในกรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรบัญชีในใบแจ้งหนี้ 
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4.4.7 ระบบสำมำรถท ำกำรบันทึกรำยละเอียดภำษีขำยเพ่ือใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนภำษีขำย 
รวมทั้งท ำกำรค ำนวณภำษีขำยที่เกิดขึ้นได้ในใบแจ้งหนี้ ตำมรหัสภำษีที่ก ำหนดไว้ได้ และสำมำรถจัดท ำ
รำยงำนภำษีขำยเพื่อน ำส่งกรมสรรพำกร 

4.4.8 ระบบสำมำรถจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบตำมต้องกำรได้ 
4.4.9 ในกำรบันทึกรำยกำรลดหนี้   ผู้ ใช้สำมำรถอ้ำงถึงรำยกำรใบแจ้งหนี้ ในระบบเพ่ือ 

ดึงข้อมูลในใบแจ้งหนี้มำใช้ในกำรบันทึกข้อมูลใบลดหนี้ได้ 
4.4.10 ระบบจะท ำกำรสร้ำงรำยกำรบัญชีให้กับรำยกำรเพ่ิม/ลดหนี้ได้โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ

กำรบันทึกใบแจ้งหนี้ 
4.4.11 ระบบสำมำรถจัดพิมพ์เอกสำรต่ำงๆในรูปแบบตำมต้องกำรได้ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเพ่ิม/ลดหนี้ 

และใบเสร็จรับเงิน ได้ 
4.4.12 กำรบันทึกรำยกำรรับเงิน  (Receipt) ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำรในลักษณะที่เป็น 

Batch Control ได ้
4.4.13 ระบบสำมำรถท ำกำรบันทึกกำรรับเงินได้หลำยรูปแบบ เช่น เงินสด เช็คเงินสด เช็คสั่ง

จ่ำยล่วงหน้ำ เครดิตกำร์ด  กำรรับเงินอัตโนมัติ (Automatic Receipt) เป็นต้น รวมทั้งสำมำรถ ท ำกำรรับ
ข้อมูลกำรรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้

4.4.14 ระบบสำมำรถท ำกำรบันทึกกำรตัดยอดรำยกำรรับเงินกับรำยกำรแจ้งหนี้ ให้ 
โดยอัตโนมัติ 

4.4.15 ระบบสำมำรถท ำกำรรับเงินอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรแจ้งหนี้  โดยระบบจะท ำกำรสร้ำง
รำยกำรบัญชีให้โดยอัตโนมัติ 

4.4.16 ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นเจ้ำหนี้เช่นกัน ระบบสำมำรถท ำกำรหักล้ำงยอดระหว่ำงบัญชีกันได้  
4.4.17 ระบบสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลอำยุลูกหนี้กำรค้ำตำมระยะเวลำที่คงค้ำงในแต่ละงวด 

(Aging Analysis) เพ่ือใช้ในกำรติดตำมเก็บเงินจำกลูกหนี้ได้ โดยผู้ใช้สำมำรถท ำกำรก ำหนดรอบระยะเวลำ 
(Aging Bucket) ได้ตำมต้องกำร 

4.4.18 ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำนยอดค้ำงช ำระของลูกหนี้ (Statement) 
4.4.19 ระบบสำมำรถจัดท ำจดหมำยทวงหนี้ (Dunning Letter) ตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
4.4.20 ระบบสำมำรถค ำนวณค่ำปรับตำมเงื่อนไขที่ ก ำหนดได้ เช่น Fixed Rate, Fixed 

Amount, Charged Schedule (Rate ตำมจ ำนวนวันที่ค้ำงช ำระ) และสำมำรถเลือกได้ที่จะให้รวมค่ำปรับใน
ใบแจ้งหนี้ หรือแยกออกมำเป็นใบเพิ่มหนี้ 

4.4.21 ระบบมีเครื่องมือที่ใช้ช่วยในกำรจัดท ำรำยงำนให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องกำร 
4.4.22 ระบบสำมำรถสอบถำมข้อมูลลูกหนี้รำยตัว และสำมำรถดูรำยละเอียดของรำยกำรต่ำงๆ 

เช่น รำยละเอียดใบแจ้งหนี้  รำยกำรรับเงิน  เป็นต้น  ที่เก่ียวข้องได้ 
4.4.23 ระบบสำมำรถท ำกำรส่งข้อมูลรำยกำรบัญชีจำกสมุดรำยวันรับ สมุดรำยวันจ่ำยและสมุด

รำยวันทั่วไป ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ได้ โดยสำมำรถสอบทำนข้อมูลจำกสมุด
รำยวันรับ สมุดรำยวันจ่ำย และสมุดรำยวันทั่วไปก่อนที่ผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภททั่วไป และสำมำรถ
เลือกวิธีกำรจัดส่งเป็นแบบรำยละเอียดหรือแบบสรุปตำมทีบ่ัญชีต้องกำรได ้

4.4.24 ระบบสำมำรถท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบจัดกำรเงินสด (Cash Management) เพ่ือ
ท ำกำรกระทบยอดข้อมูลกับใบแจ้งยอดธนำคำรและจัดท ำประมำณกำรเงินสดได้ 

4.4.25 ระบบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรแก้ไขรำยกำรตำมที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด 
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4.4.26 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูลลูกหนี้ทั้งในลักษณะที่เป็นลูกหนี้ประจ ำและลูกหนี้
ที่ติดต่อเพียงครั้งเดียวได ้

4.4.27 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกและกำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินยืมเจ้ำหน้ำที่ ของ
หน่วยงำนเป็นรำยบุคคล 

4.4.28 ระบบไม่อนุญำตให้มีกำรบันทึกข้อมูลลูกหนี้หลักที่มีชื่อซ้ ำกันได้ 
4.4.29 ระบบสำมำรถดึงรำยงำนแสดงผลลูกหนี้แยกตำมโครงสร้ำงผังบัญชีที่ได้ก ำหนดไว้ 
4.4.30 ระบบสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรช ำระเงินของลูกหนี้ได้ไม่จ ำกัดและสำมำรถให้ระบบท ำ

กำรค ำนวณวันครบก ำหนดและส่วนลดได้ 
4.4.31 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกรำยกำรเงินมัดจ ำ 
4.4.32 ระบบสำมำรถออกใบเสร็จรับเงินรับล่วงหน้ำที่ยังไม่ผ่ำนกำรตั้งลูกหนี้ 
4.4.33 ระบบสำมำรถบันทึกรำยได้ของแต่ละรำยกำรได้ตำมโครงกำรได้ที่ก ำหนดไว้ในผังบัญชี 
4.4.34 ระบบสำมำรถรองรับกำรรับช ำระจำกรำยกำรตั้งหนี้หลำยรำยกำรในกำรช ำระหนี้  

1 ครั้ง ส ำหรับลูกหนี้รำยเดียวกัน 
4.4.35 ระบบสำมำรถรองรับกำรรับช ำระบำงส่วนจำกรำยกำรตั้งหนี้ 1 รำยกำร 
4.4 .36 ระบบสำมำรถบันทึกรำยกำร  แก้ ไข  และยกเลิก ใบลดหนี้ และใบเ พ่ิมหนี้   

(Credit Note/Debit Note) โดยสำมำรถอ้ำงอิงใบแจ้งหนี้ และแสดงยอดเงินคงเหลือหลังจำกกำรลดหนี้ หรือ
เพ่ิมหนี้ได ้

4.4.37 ระบบสำมำรถรองรับกำรรับช ำระเงินบำงส่วนและเต็มจ ำนวนได้ 
4.4.38 ระบบสำมำรถรองรับกำรก ำหนดวงเงินลูกค้ำในแต่ละรำย 
4.4.39 ระบบสำมำรถออกใบแจ้งหนี้ เมื่อถึงวันครบก ำหนด 
4.4.40 ระบบสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งหนี้รำยกำรที่ครบก ำหนดกำรรับช ำระ 
4.4.41 ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำนพื้นฐำนของระบบลูกหนี้ได้ อำทิ เช่น  

(1) รำยงำนรำยละเอียดประวัติลูกหนี้  
(2) รำยงำนวิ เครำะห์ Aging ลูกหนี้รำยตัวในแต่ละช่วงเวลำได้แบบสรุปและ 

แบบแจกแจงได ้
(3) รำยงำนวิเครำะห์ Aging เงินยืมของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  
(4) รำยงำนสถำนะกำรเบิกจ่ำยเงินยืม และยอดค้ำงช ำระของเจ้ำหน้ำที่แต่ละคน  
(5) รำยงำนแสดงยอดคงเหลือลูกหนี้แต่ละรำย  
(6) รำยงำนสถำนะลูกหนี้ 
(7) รำยงำนใบส ำคัญต่ำง ๆ  
(8) รำยงำนใบแจ้งหนี้ 

4.5 ควำมสำมำรถในด้ำนระบบบัญชีเจ้ำหนี้ (Account Payables) มีคุณสมบัติดังนี้ 
4.5.1 ระบบสำมำรถท ำกำรจับคู่ระหว่ำงรำยกำรสั่งซื้อ และรำยกำรรับของที่เป็นของผู้ขำยรำย

เดียวกัน โดยสำมำรถอ้ำงถึงรำยละเอียดกำรจัดซื้อ  จ ำนวน รำคำ และรำยละเ อียดของผู้ ขำย  
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในใบก ำกับสินค้ำ (Invoice) ของผู้ขำยและสำมำรถตั้งหนี้ในระบบให้เอง
โดยอัตโนมัติ 

4.5.2 ระบบสำมำรถสร้ำงรำยกำรใบก ำกับสินค้ำที่เกิดขึ้นประจ ำแบบอัตโนมัติ (Recurring Invoice) 
4.5.3 ระบบมีระบบป้องกันกำรสร้ำงใบก ำกับสินค้ำซ้ ำในผู้ขำยรำยเดียวกัน 
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4.5.4 ระบบมีเครื่องมือช่วยในกำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีแบบอัตโนมัติ และสำมำรถแก้ไขข้อมูล 
โดย User ระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  

4.5.5 ระบบสำมำรถน ำเข้ำข้อมูลใบก ำกับสินค้ำจำกกำรเชื่อมโยงข้อมูลใบก ำกับสินค้ำจำก
ภำยนอกได้ (Invoice Open Interface) 

4.5.6 ระบบสำมำรถค ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีหัก ณ ที่จ่ำย พร้อมค ำนวณยอดซื้อได้ 
4.5.7 ระบบสำมำรถก ำหนดอ ำนำจในกำรอนุมัติกำรตั้งหนี้ตำมวงเงิน หรือเงื่อนไขอ่ืน เช่น ตำม

ประเภทรำยกำรตั้งหนี้ พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังผู้มีอ ำนำจเพ่ือท ำกำรอนุมัติโดยตรงผ่ำนระบบ หรือผ่ำนช่องทำงอ่ืน 
เช่น E-mail 

4.5.8 ระบบสำมำรถท ำจ่ำยได้หลำยวิธี เช่น เช็ค, เงินสด, อิเล็กทรอนิกส์ 
4.5.9 ระบบมีหน้ำจอที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรจ่ำยต่ำงๆ ทั้งในเชิงกรำฟหรือแสดง

เป็นรำยละเอียด เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบสถำนะกำรจ่ำยได้ง่ำย 
4.5.10 ระบบรองรับกำรบันทึกเงินยืมทดรองรวมถึงรำยกำรหักล้ำงเงินยืมทดรอง ซึ่งมีกรณีเงิน

ยืมทดรองเท่ำกับรำยกำรค่ำใช้จ่ำย  เงินยืมทดรองมำกกว่ำรำยกำรค่ำใช้จ่ำย เงินยืมทดรองน้อยกว่ำรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำย 

4.5.11 ระบบรองรับกำรบันทึกจัดเก็บเอกสำรแนบได้ 
4.5.12 ระบบรองรับกำรบันทึกกำรตั้งหนี้โดยสำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบงำนจัดซื้อ/ 

จัดจ้ำง เป็นต้น 
4.5.13 ระบบรองรับกำรเชื่อมต่อกับกำรควบคุมงบประมำณ 
4.5.14 ระบบรองรับขั้นตอนกำรอนุมัติ รำยกำรตั้งหนี้ก่อนที่จะท ำกำรบันทึกรำยกำรจ่ำยช ำระหนี้ 
4.5.15 ระบบรองรับกำรตั้งหนี้ทั้งแบบ 1 Way, 2 Ways และ 3 Ways Matching 
4.5.16 ระบบรองรับกำรทยอยช ำระเงิน 
4.5.17 ระบบรองรับกำรตรวจสอบข้อมูลกำรมีเลขที่ Invoice ซ้ ำในระบบของแต่ละผู้ขำยและผู้

ให้บริกำร 
4.5.18 ระบบรองรับกำรท ำ Groups of Payments ในกรณีที่ก ำหนดเงื่อนไข รำยกำรที่ครบ

ก ำหนดช ำระ 
4.5.19 ระบบรองรับกำรสร้ำงฟิลด์ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ โดยสำมำรถก ำหนดให้เป็น Free Text หรือ 

List of Value เพ่ือลด Human Error 
4.5.20  ระบบสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบงำนบัญชีสินทรัพย์ถำวร และระบบจัดซื้อได้ 
4.5.21 ระบบรองรับกำรสร้ำงและแก้ไขข้อมูลประวัติผู้ขำย/เจ้ำหนี้ได้ 
4.5.22 ระบบรองรับกำรก ำหนดรูปแบบและวิธีกำรสร้ำงรหัสผู้ขำย/เจ้ำหนี้ รวมทั้งประเภทของ

ผู้ขำย/เจ้ำหนี้ได ้
4.5.23 ระบบสำมำรถรองรับกำรบันทึกข้อมูลเจ้ำหนี้ ทั้งในลักษณะที่เป็นเจ้ำหนี้ประจ ำและ

เจ้ำหนี้ที่ติดต่อเพียงครั้งเดียวได้ 
4.5.24 ระบบรองรับกำรตรวจสอบประวัติเจ้ำหนี้ในแต่ละรำยได้ 
4.5.25 ระบบสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรช ำระเงินของเจ้ำหนี้ได้ไม่จ ำกัด เพ่ือให้ระบบท ำกำร

ค ำนวณวันครบก ำหนดและส่วนลด 
4.5.26 ระบบรองรับกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยของแต่ละรำยกำรโดยก ำหนดตำมมิติที่ท ำกำรวิเครำะห์ได้ 
4.5.27 ระบบรองรับกำรบันทึกกำรต้ังเจ้ำหนี้ โดยน ำข้อมูลจำกระบบจัดซื้อจัดจ้ำง และระบบกำร

ตั้งค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เพื่อบันทึกกำรตั้งเจ้ำหนี้โดยอัตโนมัติ 
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4.5.28 ระบบรองรับกำรบันทึกรำยกำรได้หลำยสกุลเงินและบันทึกตำมประเภทของอัตรำ
แลกเปลี่ยนได้ เช่น อัตรำซื้อ อัตรำขำย รวมถึงกำรค ำนวณกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศให้อัตโนมัติ  
รวมทั้งกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชี และผ่ำนไปรำยกำรที่เก่ียวข้องทำงบัญชี 

4.5.29 ระบบสำมำรถก ำหนดทะเบียนคุมเช็คได้ทั้งแบบ Running เลขที่เช็คอัตโนมัติหรือก ำหนด
เอง และสำมำรถก ำหนดทะเบียนคุมเช็คไม่ให้มีเลขซ้ ำกันได้หำกเป็นเช็คธนำคำรเดียวกัน 

4.5.30 ระบบสำมำรถจัดพิมพ์ใบส ำคัญกำรจ่ำยเงิน ใบส ำคัญกำรรับเงิน และเช็คตำมรูปแบบ
รำยงำนที่ต้องกำรได้ 

4.5.31 ระบบรองรับกรณีที่มีกำรยกเลิกเช็คและสำมำรถกลับรำยกำรบัญชีได้โดยอัตโนมัติ และ
สำมำรถเรียกดูหลักฐำนในกำรยกเลิกได้ 

4.5.32 ระบบรองรับกำรบันทึกรำยกำรภำษี หัก ณ ที่จ่ำยได้หลำยรำยกำรและหลำยอัตรำต่อ
รำยกำรช ำระเดียวกันได้ 

4.5.33 ระบบรองรับกำรบันทึกและติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินสดย่อยได้ 
4.5.34 ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำนพื้นฐำนของระบบเจ้ำหนี้ได้ อำทิ เช่น  

(1) รำยงำนรำยละเอียดประวัติเจ้ำหนี้  
(2) รำยงำนวิเครำะห์ Aging เจ้ำหนี้รำยตัวในแต่ละช่วงเวลำได้แบบสรุปและแบบ 

แจกแจงได ้
(3) รำยงำนวิเครำะห์เจ้ำหนี้ 
(4) รำยงำนใบส ำคัญต่ำงๆ 
(5) รำยงำนทะเบียนคุมกำรจ่ำยเช็คตำมรอบระยะเวลำ รำยวัน รำยเดือน รำยไตรมำส 

รำย 6 เดือน ตำมปีงบประมำณและตำมปีปฏิทิน เป็นต้น  
(6) รำยงำนภำษีซื้อ 
(7) รำยงำนเบิกจ่ำยเงินสดย่อย  
(8) รำยงำนกระทบยอดระหว่ำง PO กับ AP 

5. ระบบงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ 
5.1 สำมำรถจัดกำรควำมปลอดภัยของข้อมูลตำมแผนกหรือล ำดับชั้นของส ำนักงำนประกันสังคมได้ 
5.2 สำมำรถท ำกำรอัปเดตและดำวน์โหลดข้อมูลจำก Excel ได ้
5.3 สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมเคลื่อนไหวและระบุบันทึกประวัติของผู้ใช้งำนได้ 
5.4 สำมำรถก ำหนดกำรดูแลระบบผู้ใช้ได้หลำยคน (เช่น มีควำมสำมำรถเป็นกำรดูแลระบบ 

พร้อมกันส ำหรับมำกกว่ำ 1 คน)  
5.5 ระบบสำมำรถก ำหนดและสร้ำงกำรควบคุมงบประมำณได้ไม่จ ำกัด พร้อมทั้งสำมำรถบันทึก

งบประมำณในระบบหรือสำมำรถใช้ Function กำรน ำเข้ำข้อมูลจำกไฟล์ Excel ได ้
5.6 สำมำรถจัดท ำกระบวนกำรจัดตั้งค ำของบประมำณ ตำมโครงสร้ำงแบบเสนอโครงกำร  

(แบบ กนผ ข1) และแบบเสนอขออนุมัติโครงกำร (แบบ กนผ ข2) และสำมำรถอัพโหลดเอกสำรเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ 

5.7 สำมำรถจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย แผนปฏิบัติ
รำชกำรจำกกำรกันเงิน โดยก ำหนดแยกรำยยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งำน/โครงกำร หน่วยงำน ภำค/ภำพรวมทั่วประเทศ      

5.8  สำมำรถจัดท ำงบประมำณในรูปแบบ Spreadsheet ได ้
5.9  สำมำรถก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนแต่ละหน่วยงำน/บันทึก/อนุมัติ/เรียกดูรำยงำน 
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5.10  สำมำรถก ำหนดสิทธิผู้ใช้ในกำรเรียกดูข้อมูลของหน่วยงำนอ่ืนๆ ในเรื่องที่เป็นงำนในควำม
รับผิดชอบของระบบแผนและงบประมำณที่เก่ียวข้องได้ 

5.11 สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมมุมมองที่ก ำหนด เช่น ปีงบประมำณ , ปีปฏิทิน, 
กลุ่มหมวดรำยจ่ำย , กลุ่มหน่วยงำน, หน่วยงำน, ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับชำติอ่ืนๆ ยุทธศำสตร์
ส ำนักงำน กลยุทธ์ แผนงำน งำน/โครงกำร ตัวชี้วัด เป็นต้น 

5.12  สำมำรถติดตำมแผนและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
แผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย แผนปฏิบัติรำชกำรจำกกำรกันเงิน ตำมรูปแบบต่ำงๆ ตำมมุมมองที่
ก ำหนด เช่น ปีงบประมำณ ปีปฏิทิน หน่วยงำน งำน/โครงกำร ยุทธศำสตร์ ภำพรวม (ทุกหน่วยปฏิบัติ) 

5.13  สำมำรถติดตำมผลตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  แผนปฏิบัติ
รำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย แผนปฏิบัติรำชกำรจำกกำรกันเงิน จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ จ ำแนกตำมหมวด
รำยจ่ำย จ ำแนกตำมแผนงำน หน่วยงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำย รำยภำค/ทั่วประเทศ 

5.14 คุณลักษณะในส่วนของข้อมูลพื้นฐำน 
5.14.1 สำมำรถก ำหนดข้อมูลพ้ืนฐำน เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงำน งำน/โครงกำร เป็นต้น เพ่ือใช้ในกำรบริหำร
ติดตำมหน่วยงำน/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควบคุมงบประมำณ 

5.14.2 สำมำรถก ำหนดกลุ่มหมวดรำยได้ เช่น งบด ำเนินงำน งบลงทุน เป็นต้น 
5.14.3 สำมำรถก ำหนดหมวดรำยได้ เช่น หมวดค่ำใช้จ่ำยพนักงำน หมวดค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น 
5.14.4 สำมำรถก ำหนดหมวดรำยจ่ำยย่อย โดยสำมำรถอ้ำงอิงถึงรหัสบัญชีได้ 
5.14.5 สำมำรถก ำหนดงบประมำณของแต่ละหน่วยงำนได้ 
5.14.6 สำมำรถก ำหนดโครงสร้ำงของรหัสที่ใช้คุมงบประมำณได้ 
5.14.7 สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขย่อยในกำรบันทึกข้อมูลของแต่ละหมวดรำยจ่ำย เช่น ระบุ

หน่วยงำน ระบุแผนงำน/โครงกำร ระบุประเภทงบ (เช่น งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบส ำรองทั่วไป-ด ำเนินงำน 
งบส ำรองทั่วไป-งบลงทุน) 

5.15 กำรจัดเตรียมและตั้งงบประมำณ 
5.15.1 สำมำรถจัดเตรียมและตั้งงบประมำณและบันทึกงบประมำณแต่ละรำยกำรได้ 
5.15.2 สำมำรถรองรับกำรจ ำแนกงบประมำณได้หลำยมิติ เช่น  

(1) จ ำแนกตำมผังโครงสร้ำง กำรแบ่งส่วนงำนของส ำนักงำนประกันสังคม 
(2) จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ เช่น งบลงทุน งบด ำเนินงำน เป็นต้น 

5.15.3 สำมำรถตรวจสอบและกระทบยอดงบประมำณที่ตั้งไว้ในรำยละเอียดกับยอดรวมได้ 
5.15.4 รองรับกำรควบคุม Version ส ำหรับกำรจัดท ำงบประมำณและก ำหนด Password ใน

กำรเข้ำถึงข้อมูลงบประมำณได้ 
5.15.5 มีข้อควำมให้ใส่เหตุผลในกำรแก้ไขงบประมำณที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบงบประมำณที่

ได้รับอนุมัติ งบประมำณท่ีเปลี่ยนแปลง 
5.15.6 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลงบประมำณได้ทุกครั้งที่มีกำรปรับปรุง 
5.15.7 สำมำรถให้มีกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก แผนงำน/โครงกำร/รำยกำรงบประมำณ 

ที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้วโดยผู้มีอ ำนำจที่ผู้ใช้ก ำหนดไว้ในระบบได้ 
5.16 กำรบริหำรงบประมำณ 

5.16.1 สำมำรถก ำหนดเกณฑ์กำรจัดสรรปันส่วนและกำรจองใช้งบประมำณ 
5.16.2 สำมำรถจัดกำรกำรจัดสรรงบประมำณที่ซับซ้อนได้ตำมเงื่อนที่ก ำหนด 
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5.16.3 สำมำรถแยกประเภทของกำรกัน/ใช้งบประมำณได้ เช่น 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 สำมำรถเรียกดูเปรียบเทียบงบประมำณท่ีตั้งไว้เทียบกับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริง 

5.17 กำรวำงแผนปฎิบัติรำชกำร 
5.17.1 สำมำรถท ำกำรวำงแผนทำงกำรเงินและกำรจัดงบประมำณเพ่ือขับเคลื่อนอย่ำงเป็น

ระบบจำกรูปแบบทำงกำรเงินขององค์กร (จำกระดับบริหำรสู่ระดับล่ำง) แล้วปรับเปลี่ยนโดยหัวหน้ำระดับ
สำยงำน (จำกล่ำงขึ้นไป) 

5.17.2 สำมำรถวำงแผนกำรพยำกรณ์และกำรรำยงำนแบบข้อมูลปัจจุบันให้ผู้ใช้เห็นผลลัพธ์ที่
รวมเข้ำด้วยกัน หลังจำกป้อนข้อมูลลงในระบบแล้ว 

5.17.3 สำมำรถเปิดให้ผู้ใช้ที่ท ำงำนพร้อมกันเพ่ือดูข้อมูลปัจจุบันและวิเครำะห์งบประมำณและ
รำยงำนเทียบกับข้อมูลจริง 

5.17.4 สำมำรถเปิดใช้งำนกำรวิเครำะห์หลำยมิติตำมควำมต้องกำร คือ  
(1) เงื่อนไขของเวลำ (รอบระยะบัญชี) 
(2) สถำนกำรณ์ (สภำพควำมเป็นจริงเทียบกับกำรคำดกำรณ์เป้ำหมำย) 
(3) ตำมล ำดับชั้นขององค์กร 

5.17.5 สำมำรถแนบเอกสำรกับแผนและกำรพยำกรณ์คำดกำรณ์ 
5.18 สำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้  
5.19 งบประมำณประจ ำปี    มีขั้นตอน ดังนี้ 

5.19.1 แจ้งเวียนปฏิทิน ทิศทำงกำรขอรับจัดสรรเงิน/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรขอรับ
จัดสรรเงินประจ ำปี 

5.19.2 ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ 
5.19.3 หน่วยงำนบันทึกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณ ตำมโครงร่ำงโครงกำร/และหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติ (User ผู้ปฏิบัติ) 
5.19.4 อนุมัติโครงกำร/ค ำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/ค ำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
5.19.5 กองคลัง/กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ดึงข้อมูลค ำขอตั้ง

งบประมำณจำกระบบมำเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 
5.19.6 เสนอคณะท ำงำนกลั่นกรองรำยละเอียดกำรเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือ

บริหำรงำนส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือพิจำรณำค ำขอตั้งงบประมำณของหน่วยงำนต่ำงๆ  
5.19.7 น ำเสนอค ำขอตั้งเบื้องต้นเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำร เพ่ือได้กรอบวงเงินค ำขอ

ตั้งงบประมำณเบื้องต้น 
5.19.8 เสนอค ำขอตั้งงบประมำณเบื้องต้นต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบประมำณ และน ำเสนอ

คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำ (คณะกรรมกำรฯ มอบคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ พิจำรณำในรำยละเอียด) 
5.19.9 คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองรำยละเอียด และเสนอ

คณะกรรมกำรฯ ให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติวงเงิน 
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5.19.10 กองคลังจัดท ำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ 
(ปลัดกระทรวงแรงงำน) และประกำศส ำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร 

5.19.11 กองนโยบำยและแผนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติรำชกำรจำก
กำรกันเงิน (ของหน่วยงำน)  

5.19.12 หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
5.19.13 กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนก ำหนดไว้  
5.19.14 หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีแผนปฏิบัติ

รำชกำรจำกกำรกันเงิน และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
5.20 งบประมำณระหว่ำงปี มีข้ันตอนดังนี้ 

5.20.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
5.20.2 ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลประมำณและค่ำใช้จ่ำย/

ปีงบประมำณ 
5.20.3 หน่วยงำนบันทึกข้อมูลค ำขอตั้งตำมโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติ ตำมหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติ (User ผู้ปฏิบัติ) 
5.20.4 อนุมัติโครงกำร/ค ำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/ค ำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
5.20.5 กองคลัง/กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ดึงข้อมูลค ำขอตั้ง

งบประมำณจำกระบบมำเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 
5.20.6 เสนอคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ  เพ่ือพิจำรณำในรำยละเอียด และเสนอ

คณะกรรมกำรฯ เพ่ืออนุมัติ 
5.20.7 กองคลังจัดท ำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ 

(ปลัดกระทรวงแรงงำน) และประกำศส ำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร 
5.20.8 กองนโยบำยและแผนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีปฏิทิน และปีงบประมำณ  

(ของหน่วยงำน)  
5.20.9 หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
5.20.10 กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ 
5.20.11 หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
5.21 กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ มีข้ันตอนดังนี้ 

5.21.1 กรณีเปลี่ยนแปลงเงินของหน่วยงำนเอง มีข้ันตอนดังนี้ 
5.21.1.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
5.21.1.2 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเงิน (ในระบบ)/ พร้อมน ำส่งเอกสำร  (User ผู้ปฏิบัติ) 
5.21.1.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
5.21.1.4 กองนโยบำยและแผนงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร 
5.21.1.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลค ำขอเปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร 
5.21.1.6 กองคลังบันทึกกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
5.21.1.7 หน่วยงำนบันทึกแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจำก 

เงินเหลือจ่ำยและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
5.21.1.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย 
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5.21.2 ขอสนับสนุนเงินเหลือจ่ำย มีข้ันตอนดังนี้ 
5.21.2.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
5.21.2.2 บันทึกค ำขอสนับสนุนเงิน (ในระบบ) พร้อมน ำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ) 
5.21.2.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
5.21.2.4 กองนโยบำยและแผนงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร 
5.21.2.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลค ำขอสนับสนุนเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร 
5.21.2.6 กองคลังบันทึกผลกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  
5.21.2.7 หน่วยงำนบันทึกแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือ

จ่ำยและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
5.21.2.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย 

5.22 รำยงำนของระบบงบประมำณ  
5.22.1 รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ...(รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) 
5.22.2 รำยงำนกำรโอนจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำน (งวด)(รำยปี/รำยเดือน/รำยไตรมำส 

ตำมแผนงำน/โครงกำร/รำยกำร) 
5.22.3 รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... คงเหลือ(รำยวัน/รำยเดือน/

รำยไตรมำส/รำยปี) 
5.22.4 รำยงำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... (รำยวัน/รำย

เดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) 
5.22.5 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ....(รำยวัน/รำย

เดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) ภำพรวม/รำยหน่วย/แผนงำน/รำยกำร 

6. ระบบติดตามและประเมินผล 
6.1 คุณลักษณะทั่วไปของระบบ 

สำมำรถติดตำมแผนและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
แผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงินเหลือจ่ำย แผนปฏิบัติรำชกำรจำกกำรกันเงิน ตำมรูปแบบต่ำงๆ ตำมมุมมอง 
ที่ก ำหนด เช่น ปีงบประมำณ ปีปฏิทิน หน่วยงำน งำน/โครงกำร ยุทธศำสตร์ ภำพรวม (ทุกหน่วยปฏิบัติ) 

6.2 หนว่ยปฏิบัติกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของ งำน/โครงกำร ที่ขอรับจัดสรรไว้ 
6.2.1 หน่วยปฏิบัติกรอกผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ โดยจ ำกัดจ ำนวนในแต่ละตัวชี้วัด 

เช่น จ ำนวนรุ่นในกำรจัดอบรม (จ ำนวนรุ่นที่มำกที่สุดของโครงกำรนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรกรอกข้อมูล
สลับตัวชี้วัด) โดยมีเปรียบเทียบระหว่ำงแผนและผล 

6.2.2 มีช่องให้กรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนด เช่น วัน 
เวลำ จ ำนวนรุ่นที่จัด สถำนที่ และช่องรำยงำนปัญหำและอุปสรรค เป็นต้น 

6.2.3 มีระบบแจ้งเตือนกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
6.3 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ 

6.3.1 สำมำรถเรียกดูรำยงำนแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติรำชกำรจำกเงิน 
เหลือจ่ำย แผนปฏิบัติรำชกำรจำกกำรกันเงิน รำยยุทธศำสตร์ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ 

6.3.2 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวมของเงินกองทุนเพ่ือบริหำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม และเงินเพ่ือด ำเนินงำนกองทุนเงินทดแทนจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ (รำยเดือน/รำยไตร
มำส/รำยปีปฏิทิน/ปีงบประมำณ) 
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(1) ประมวลผลควำมส ำเร็จเป็นร้อยละเทียบจำกผลกำรด ำเนินงำนและแผนกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละตัวชี้วัด 

(2) มีช่องสรุปรวมควำมส ำเร็จของ งำน/โครงกำรนั้น (เป็นร้อยละ) 
6.3.3 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรจ ำแนกเฉพำะงำน/โครงกำร  ที่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ตำมแผนมำกกว่ำ 50% ของแผนกำรด ำเนินงำน (รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) 
6.3.4 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรจ ำแนกเฉพำะงำน/โครงกำรที่ 

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย (ตกตัวชี้วัด) พร้อมช่องปัญหำและอุปสรรคของแต่ละหน่วยปฏิบัติ (รำย
เดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) 

6.3.5 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยหน่วยปฏิบัติ (รำยเดือน/รำย 
ไตรมำส/รำยปีปฏิทิน) 

6.3.6 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรจ ำแนกตำมงำน/โครงกำร (รำยเดือน/รำย
ไตรมำส/ รำยปีปฏิทิน) 

6.3.7 สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรรำยภำค (รำยเดือน/รำยไตรมำส/ 
รำยปีปฏิทิน) 

6.3.8 สำมำรถเรียกรำยงำนผลโครงกำรที่เป็นงบผูกพันหรือกันเงินได้ 
6.3.9 สำมำรถเรียกดูสรุปผลกำรด ำเนินงำนงำน/โครงกำรที่ผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์เป็น

แผนภูมิ (รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน) 
6.4 คุณลักษณะในส่วนของข้อมูลพื้นฐำน 

6.4.1 สำมำรถก ำหนดกำรออกรำยงำนประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ตัวชี้วัด แผนงำนงำน/โครงกำรในรูปแบบของตัวเลขกำรด ำเนินงำน  

6.4.2  สำมำรถออกรำยงำนโดยก ำหนดเดือน/ไตรมำส/ปีปฏิทิน/ปีงบประมำณ 
6.4.3 สำมำรถออกรำยงำนในรูปแบบต่ำงๆ ได้ เช่น เปรียบเทียบโครงกำรตำมยุทธศำสตร์/ภำค/

ด ำเนินกำรผ่ำนหรือไม่ผ่ำน เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก-3  
คุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไปของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1.1 รองรับผู้ใช้งำนระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมจ ำนวนบุคลำกรของส ำนักงำน
ประกันสังคมอย่ำงน้อย  8,000 คน 

1.1.2 ต้องมีระบบสืบค้นและติดตำมข้อมูล อย่ำงน้อย ดังนี้ 
1.1.2.1 สำมำรถพิมพ์เงื่อนไขกำรค้นหำได้ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยสอดคล้อง

กับข้อมูลในระบบ 
1.1.2.2 สำมำรถรองรับกำรสืบค้นข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดได้เป็นอย่ำงน้อย ดังนี้ 

(1) ชื่อ-นำมสกุล 
(2) ชื่อหน่วยงำน 
(3) ชื่อต ำแหน่ง 
(4) เลขที่ต ำแหน่ง 
(5) ข้อมูลตำมช่วงเวลำหรือช่วงของข้อมูล 

1.1.2.3 ระบบสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้หลำกหลำยประเภททั้งที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข 
1.1.2.4 สำมำรถสืบค้น โดยใช้บำงส่วนของค ำและรองรับค ำเชื่อม ได้แก่ และ หรือ 

รวมทั้งสนับสนุนกำรแสดงผลลัพธ์แบบมีกำรเน้นค ำส ำคัญหรือวลี เพ่ือช่วยให้ผู้สืบค้นสำมำรถหำข้อมูลที่
ต้องกำรได้เร็วขึ้น 

1.1.2.5 สำมำรถค้นหำข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจำกฐำนข้อมูลได้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่ กับสิทธิ์ 
ที่ผู้บริหำรระบบก ำหนดสิทธิ์ให้ 

1.1.2.6 ระบบสำมำรถเรียกดูข้อมูลอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับข้อมูลแบบที่แสดงอยู่ได้ 
1.1.2.7 สำมำรถเรียกดูรำยละเอียดของข้อมูลที่ค้นหำได้ 

1.1.3 สำมำรถรองรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ XML หรือมำตรฐำนอ่ืนที่ส ำนักงำน
ประกันสังคม ก ำหนดส ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.1.4 ต้องมีระบบน ำเข้ำ-ส่งออกข้อมูล ตำมท่ีส ำนักงำนประกันสังคม ระบุ อย่ำงน้อย ดังนี้ 
1.1.4.1 ต้องมีระบบกำรน ำเข้ำข้อมูล จำกระบบงำนอ่ืน ๆ เพ่ือให้สำมำรถน ำเข้ำข้อมูล

จำกส่วนงำนหรือระบบงำนอ่ืนๆ มำใช้งำนต่อ 
1.1.4.2 ต้องมีระบบส่งออกข้อมูลไปยังระบบงำนอ่ืนๆ เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ใน

ส่วนงำนหรือระบบงำนอ่ืน 
1.1.4.3 ต้องมีระบบกำรส่งข้อมูลผลกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบไปยังระบบงำนอ่ืนๆ 

ของส ำนักงำนประกันสังคม 
1.1.5 ต้องมีระบบแจ้งข้อมูล ข่ำวสำร ผ่ำนทำงอีเมล อย่ำงน้อยดังนี้ 

1.1.5.1 แจ้งข่ำวสำรต่ำง 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 ระบบที่ท ำกำรพัฒนำขึ้น ต้องมีกำรเชื่อมต่อกับระบบ Mail Server ของ
ส ำนักงำนประกันสังคม 

1.1.6 ต้องมีระบบกำรส ำรองข้อมูลเพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นกับข้อมูลโดยใช้ระบบส ำรอง
ข้อมูลของส ำนักงำนประกันสังคม 

1.1.7 ต้องมีระบบรำยงำนเชิงบริหำรส ำหรับผู้บริหำร  
1.1.8 สำมำรถพิมพ์รำยงำนได้ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ โดยสอดคล้องกับข้อมูลในระบบ 
1.1.9 ต้องมีเครื่องมือในกำรสร้ำง แก้ไข รำยงำนที่บุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม พัฒนำเพ่ิมเอง 
1.1.10 สำมำรถบันทึกเง่ือนไขที่ใช้เป็นประจ ำในแต่ละรำยงำน 
1.1.11 มีระบบจัดท ำรำยงำน และก ำหนดเงื่อนไขในกำรพิมพ์รำยงำนได้ ได้แก่ สำมำรถพิมพ์

รำยงำนออกทำงหน้ำจอสำมำรถส่งออกรำยงำนในรูปแบบ Text File หรือ Excel เป็นต้น 
1.2 คุณสมบัติด้านการจัดการระบบ (System Management) 

ระบบจัดกำรระบบที่สำมำรถก ำหนดข่ำวสำรและข้อมูลอ้ำงอิงของระบบ ก ำหนดกำรท ำงำนและ
สิทธิ์ในกำรใช้งำนต่ำงๆ ของผู้ใช้ รวมถึงกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ระบบงำน 

1.2.1 สำมำรถระบุตัวตนและสำมำรถพิสูจน์ว่ำผู้ที่ก ำลังใช้งำนอยู่คือใครโดยผ่ำนกำรเข้ำใช้งำน
ระบบ ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกใช้ระบบได้จำกสถำนที่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นภำยในหรือภำยนอกหน่วยงำนตำมสิทธิ
ที่ได้รับ สำมำรถแจ้งเตือนกรณีท่ีชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง  

1.2.2 สำมำรถร้องขอรหัสผ่ำนทำง e-Mail ผ่ำนระบบในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่ำน  
1.2.3 มีระบบป้องกัน Spam bot ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอด สำมำรถเปลี่ยนรูปแบบ

ใหม่ได้ (ReCaptcha)  
1.2.4 สำมำรถก ำหนดข่ำวสำรที่แสดงในหน้ำเข้ำใช้งำนระบบ โดยสำมำรถแนบไฟล์รูปประเภท

ต่ำงๆ อย่ำงน้อย .png .jpg .bmp เป็นต้น   
1.2.5 สำมำรถก ำหนดสิทธิกำรท ำงำน อำทิเช่น Super Admin, Admin, Super User, User 

เป็นต้น ว่ำสำมำรถท ำงำนกับกำรท ำงำนใดได้บ้ำง และแต่ละกำรท ำงำนสำมำรถก ำหนดสิทธิ์ในกำร  
ใช้งำน อำทิเช่น เพ่ิม แก้ไข ลบ หรือ พิมพ์ เป็นต้น  

1 .2 . 6  สำมำรถก ำหนดสิทธิ กำ ร ใช้ ข้ อมู ล  อำทิ เ ช่ น  สิ ท ธิ กำ รดู ข้ อมู ลของตน เอง  
ของหน่วยงำนตนเองของหน่วยงำนทั้งหมดหรือตำมหน่วยงำนที่ก ำหนดและของกลุ่มหน่วยงำน เช่น ภำยใน
หรือต่ำงประเทศ ส่วนกลำงหรือภูมิภำค เป็นต้น 

1.2.7 สำมำรถพิมพ์รำยงำนเกี่ยวกับใช้งำนระบบอย่ำงน้อย รำยงำนผู้ใช้ระบบงำน รำยงำนกำร
ใช้งำนระบบ สรุปกำรเข้ำใช้ระบบงำน เป็นต้น 

1.2.8 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้ 
(1) รำยงำนกำรท ำงำนและสิทธิ์กำรใช้งำนของผู้ใช้ 
(2) รำยงำนรำยชื่อผู้ใช้งำนระบบ 
(3) รำยงำนกำรเข้ำใช้ระบบงำน 
(4) รำยงำนสถิติแสดงจ ำนวนควำมเคลื่อนไหวของผู้ใช้ระบบงำน 
(5) รำยงำนประวัติกำรใช้ระบบงำน 
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2. ระบบโครงสร้างตําแหน่งและเงินเดือน (Position and Salary Structure System) 
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลโครงสร้ำงต ำแหน่งโครงสร้ำงเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งเงินค่ำตอบแทนพิเศษ 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับโครงต่ำงๆ ของส ำนักงำนประกันสังคม ได้สะดวกและรวดเร็ว
โดยระบบต้องมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 

2.1 สำมำรถบันทึกข้อมูลโครงสร้ำงต ำแหน่งของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนประกันสังคม 
ได้แก่จ ำนวน ระดับ ประเภท สำยงำน(ชื่อต ำแหน่ง) สังกัด ต ำแหน่งเลขท่ี เป็นต้น 

2.2 สำมำรถบันทึกข้อมูลอัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนพิเศษ ตลอดจนเงินเพ่ิมประเภท 
อ่ืน ๆ ตำมสิทธิที่ข้ำรำชกำรจะได้รับ 

2.3 สำมำรถบันทึกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (Classification Standard) และแบบบรรยำยลักษณะ
งำนของต ำแหน่ง (Job Description) ของทุกต ำแหน่ง ได้ 

2.3.1 สำมำรถก ำหนดชั้นกำรบังคับบัญชำในรูปแบบ Hierarchy ได้ไม่จ ำกัด 
2.3.2 สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรมอบอ ำนำจขององค์กรได้ไม่จ ำกัด 
2.3.3 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้ 

(1) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้ำงต ำแหน่ง 
(2) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้ำงเงินเดือน 
(3) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลเงินประจ ำต ำแหน่ง 
(4) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลเงินค่ำตอบแทน 

3. ระบบการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment System) 
เพ่ือใช้กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม ตั้งแต่ขั้นตอนกำร

ประกำศข่ำวกำรรับสมัคร กำรกรอกใบรับสมัคร แจ้งข่ำวกำรนัดสอบข้อเขียน นัดสอบสัมภำษณ์ แจ้งผลกำร
สรรหำและคัดเลือกท ำให้กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม 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 ำนักงำนประกันสังคม โดยผู้สมัครสำมำรถแนบ Resume ตำม Format ที่ก ำหนด 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 มีระบบรองรับแจ้งควำมจ ำนงกำรขอโอนย้ำยส ำหรับบุคลำกรภำยในส ำนักงำนประกัน 
สังคมได้ และสำมำรถปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 

3.7 สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรค้นหำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน 
ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ต ำแหน่งที่สมัคร ช่วงอำยุของผู้สมัคร ระดับกำรศึกษำ เพศ เป็นอย่ำงน้อย 

3.8 มีระบบกำรแจ้งข่ำวสำรไปยังผู้สมัครโดยสำมำรถเลือกผู้รับข่ำวสำรได้ตำมควำมต้องกำร ได้แก่ 
เฉพำะผู้ที่สมัครในกำรรับสมัครครั้งที่ต้องกำรหรือเฉพำะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมต ำแหน่ง
ที่ก ำหนดเป็นอย่ำงน้อย 
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3.9 สำมำรถน ำข้อมูลไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคมได้ ได้แก่ ผลกำรรับสมัคร ผล
กำรคัดเลือก เป็นต้น 

3.10 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้ 
(1) รำยงำนสรุปเกี่ยวกับต ำแหน่งงำนว่ำงได้ 
(2) รำยงำนแสดงสถำนะของผู้สมัครได้ 
(3) รำยงำนสรุปกำรสรรหำและคัดเลือกของหน่วยงำนได้ 

4. ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) 
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลประวัติของบุคลำกร ประวัติกำรท ำงำน ฯลฯ ของบุคลำกรทุกประเภท ของส ำนักงำน

ประกันสังคมได้ซึ่งสำมำรถให้ระบบสำรสนเทศอ่ืน ๆ น ำข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้ และช่วยในกำรวำงแผนก ำลังคน
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรเคลื่อนไหวของอัตรำก ำลัง และอัตรำกำรหมุนเวียนของบุคลำกร โดยมีคุณสมบัติอย่ำง
น้อย ดังนี้ 

4.1 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลำกรได้ไม่จ ำกัด ได้แก่ ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน วัน
เดือนปีเกิด สถำนภำพ ศำสนำ สัญชำติ กรุ๊ปเลือด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลคุณงำมควำมดี ข้อมูล
ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมเชี่ยวชำญ ก ำลังคนคุณภำพ ประวัติทำงด้ำนวินัย เป็นต้น 

4.2 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลตำมประเภทกลุ่มบุคลำกร เพ่ือส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถน ำไป
บริหำรงำนบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น นักเรียนทุน นักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) นักยุทธศำสตร์เพ่ือกำรปฏิรูปประเทศเชิงบูรณำกำร ผู้น ำคลื่นลูกใหม่ใน
รำชกำรไทย ผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor Pool) เป็นต้น 

4.3 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดแผนพัฒนำก ำลังคน ทั้งภำพรวมและแยกตำมประเภท ให้เห็น
ถึงกำรเคลื่อนไหวของอัตรำก ำลั ง  ได้แก่  หลักสูตร  หน่วยงำน วันที่ เข้ำรับกำรพัฒนำ  สถำนที่   
กำรประเมินหลังฝึกอบรม และตำมที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด 

4.4 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดผลกำรประเมินศักยภำพของก ำลังคน ทั้งภำพรวมและแยกตำม
ประเภท ตำมท่ีส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด 

4.5 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลประวัติกำรท ำงำน ได้แก่ วันบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรย้ำย กำรโอน 
กำรเลื่อนเงินเดือน กำรให้ได้รับเงินเดือน เป็นต้น 

4.6 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรศึกษำ กำรอบรม ดูงำน ได้ไม่จ ำกัด 
4.7 สำมำรถจัดเก็บกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
4.8 สำมำรถจัดเก็บกำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของบุคลำกรและคู่สมรส รวมถึงกำรจัดท ำบัญชี

รำยชื่อเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และ บัญชีรำยชื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมำลำ ตำมรูปแบบ 
ที่ถูกต้อง 

4.9 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษ หรือที่ได้รับมอบหมำยนอกจำกงำนในหน้ำที่ปกติ
ได้ไม่จ ำกัด 

4.10 สำมำรถก ำหนดค่ำเริ่มต้นของระบบ ได้แก่ รหัสพ้ืนฐำนต่ำงๆ รหัสหน่วยงำน รหัสงำน รหัส
ต ำแหน่ง เป็นอย่ำงน้อย 

4.11 สำมำรถรองรับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงองค์กร  โดยคัดลอกโครงสร้ำงเดิมมำเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงสร้ำงองค์กรใหม่ โดยสำมำรถระบุวันที่ที่มีผลบังคับใช้ 

4.12 สำมำรถสร้ำงแบบค ำขอ ของส ำนักงำนประกันสังคม 
4.13 สำมำรถสร้ำงแบบค ำสั่ง ของส ำนักงำนประกันสังคม 
4.14 สำมำรถสร้ำงแบบหนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง  
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4.15 สำมำรถเก็บข้อมูลประวัติกำรท ำงำนของบุคลำกร ได้แก่ ข้อมูลกำรบรรจุ/แต่งตั้ง/โอน/ย้ำย/
เลื่อนต ำแหน่ง/ออกจำกรำชกำร ข้อมูลประวัติกำรประเมินผลงำน เป็นอย่ำงน้อย ตลอดจนสำมำรถจัดเก็บ
เอกสำรส ำคัญต่ำงๆ ในรูปแบบของไฟล์ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ รูปภำพ ไฟล์เวิร์ด เป็นต้น 

4.16 สำมำรถเก็บข้อมูลกำรทดลองงำนของบุคลำกร และบันทึกผลกำรประเมินกำรทดลองงำน 
4.17 สำมำรถจัดเก็บประวัติกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลำกร และประวัติกำรท ำงำน โดยสำมำรถย้อน

ดูข้อมูลในอดีต 
4.18 สำมำรถก ำหนดข้อมูลบทลงโทษทำงวินัย (ประเภทโทษทำงวินัย/ฐำนควำมผิด/กรณีควำมผิด) 

ได้ไม่จ ำกัด 
4.19 สำมำรถก ำหนดข้อมูลคุณงำมควำมดี ได้ไม่จ ำกัด 
4.20 สำมำรถสร้ำงแบบร้องทุกข์ อุทธรณ์  
4.21 สำมำรถรองรับกำรท ำงำนแบบ Self Service ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบประวัติตนเอง 

กำรขอใบรับรองเงินเดือน กำรลำได้เป็นอย่ำงน้อย 
4.22 สำมำรถรองรับกำรอนุมัติผ่ำนทำงระบบงำนโดย ผู้มีอ ำนำจ และมีกำรแจ้งเตือนผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.23 สำมำรถน ำข้อมูลประวัติกำรฝึกอบรมจำกระบบพัฒนำและกำรฝึกอบรมมำแสดงเป็นข้อมูลส่วน

หนึ่งของประวัติบุคลำกร 
4.24 สำมำรถน ำข้อมูลไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคมได้ ได้แก่ ข้อมูลกำรแต่งตั้ง 

ข้อมูลกำรย้ำย ข้อมูลกำรพ้นจำกรำชกำร เป็นต้น 
4.25 สำมำรถน ำข้อมูลประวัติกำรเข้ำท ำงำนหรือลำออกของพนักงำนประกันสังคม ในระบบบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล เชื่อมโยงส่งผ่ำนข้อมูลไปยังระบบฐำนข้อมูลผู้ประกันตน แจ้งเข้ำ-ออก ในระบบงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไปได ้

4.26 มีระบบแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ของรำชกำรเมื่อใกล้ถึงเวลำที่ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์  และ
เงื่อนไขของทำงรำชกำร เช่น กำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญระดับสูงขึ้น (ระดับปฏิบัติกำร 4,6 ปี 
สำมำรถเลื่อนเป็นระดับช ำนำญกำร) กำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของบุคลำกรและคู่สมรส เป็นต้น 

4.27 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้ 
(1) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล 
(2) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลวันบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง 
(3) รำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลกำรศึกษำ ดูงำน 
(4) รำยงำนเกี่ยวกับวินัย 
(5) รำยงำนเกี่ยวกับอนุกรรมกำร 

5. ระบบเวลาปฏิบัติงานและการลา (Time Management System) 
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลกำรบันทึกเวลำเข้ำ-ออกและตรวจสอบเวลำท ำงำนของบุคลำกร โดยระบบสำมำรถ

น ำข้อมูลเวลำเข้ำ-ออกงำนจำกเครื่องบันทึกเวลำแบบรูดบัตร หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ มำเปรียบเทียบกับ
ตำรำงเวลำท ำงำนปกติของบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม แล้วรำยงำนผลในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 
ได้แก่ กำรขำดงำน กำรมำสำย กำรลำ หรือกำรท ำงำนล่วงเวลำ เป็นต้น และสำมำรถยื่นใบลำประเภทต่ำงๆ 
ได้แก่ ลำป่วย ลำพักผ่อน ลำกิจ ลำคลอด ลำต่ำงประเทศ ผ่ำนระบบได้โดยอัตโนมัติ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้บุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม และให้ผู้บริหำรสำมำรถอนุมัติผ่ำนระบบได้ โดยมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 

 5.1 สำมำรถใช้งำนร่วมกับเครื่องบันทึกเวลำเข้ำ-ออกงำน ที่ส ำนักงำนประกันสังคม มีอยู่หรือตำม
รูปแบบที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด 
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5.2 สำมำรถก ำหนดแผนกำรท ำงำนของบุคลำกรได้ล่วงหน้ำ ได้แก่  ก ำหนดแผนบุคลำกร 
รำยเดือน รำยวัน หรือบุคลำกรที่ต้องมีกำรเข้ำท ำงำนในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันได้ เป็นต้น 

5.3 สำมำรถก ำหนดตำรำงกำรท ำงำนของบุคลำกรในแต่ละระดับได้หลำยรูปแบบ ได้ แก่   
ต้องมีกำรบันทึกเวลำเข้ำ-ออกเป็นประจ ำ หรือไม่ต้องบันทึกแต่ยึดเวลำกำรท ำงำนจำกตำรำงของแต่ละบุคคล เป็นต้น 

5.4 สำมำรถบันทึกขออนุมัติกำรท ำงำนล่วงเวลำของแต่ละหน่วยงำน 
5.5 สำมำรถแสดงผลกำรท ำงำนของบุคลำกรในรูป แบบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่ กำรขำดงำน  

กำรมำสำย กำรลำ หรือกำรท ำงำนล่วงเวลำ เป็นอย่ำงน้อย 
5.6 สำมำรถให้ผู้มีอ ำนำจท ำกำรปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเวลำเข้ำ -ออก ที่ไม่สมบูรณ์ ได้แก่ กรณี 

ลืมรูดบัตร หรือลืมพิมพ์ลำยนิ้วมือ เป็นต้น 
5.7 สำมำรถตรวจสอบประวัติเวลำกำรเข้ำ-ออก งำน ผ่ำนทำงระบบด้วยตนเอง (Self Service) 
5.8 สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขกำรลำแต่ละประเภทได้ไม่จ ำกัด 
5.9 สำมำรถก ำหนดกำรลำสะสมของแต่ละประเภท 
5.10 สำมำรถก ำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
5.11 สำมำรถบันทึก แก้ไข ยกเลิก กำรลำทุกประเภท ผ่ำนทำงระบบด้วยตนเอง (Self Service) 
5.12 สำมำรถอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือมอบอ ำนำจกำรอนุมัติ กำรลำทุกประเภท ผ่ำนทำงระบบโดย  

ผู้มีอ ำนำจ  
5.13 สำมำรถแสดงผลทำงหน้ำจอและพิมพ์ของเอกสำรในรูปแบบฟอร์มกำรลำที่ก ำหนด 

โดยส ำนักงำนประกันสังคม 
5.14 สำมำรถแสดงสถิติกำรหยุดงำน กำรลำ มำสำย ของบุคลำกร แสดงตำมรำยบุคคล  

ส ำนัก หน่วยงำน ตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร ได้แก่ รำยวัน รำยเดือน รำยปีงบประมำณ รำยปีปฏิทิน  
ตำมช่วงเวลำ ได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งแสดงเป็นกรำฟหรือสถิติ ในรูปแบบที่เหมำะสม เพ่ือเสนอผู้บริหำร 

5.15 สำมำรถก ำหนดข้อยกเว้นต่ำงๆ ของกำรลำทุกประเภททั้งรำยบุคคลและแบบกลุ่ม 
5.16 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้ 

(1) รำยงำนสรุปวันลำทุกประเภทของแต่ละบุคคลได้ 
(2) รำยงำนสรุปวันลำทุกประเภทของแต่ละหน่วยงำนได ้

6. ระบบฝึกอบรม (Training System) 
เพ่ือช่วยในกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล  ทั้งนี้ ต้องน ำข้อมูลบุคลำกรและหน่วยงำน  

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 สำมำรถสร้ำงหมวดวิชำเพ่ือจัดกลุ่มแต่ละหลักสูตร ได้แก่ ส่งเสริม พัฒนำ ปรับปรุง ติดตำม 
ป้องกัน ตรวจสอบได้เป็นอย่ำงน้อย 

6.4 สำมำรถรองรับกำรสร้ำงรุ่น (Session) ของแต่ละหลักสูตรได้ไม่จ ำกัด 
6.5 สำมำรถบันทึกข้อมูล รำยละเอียดของแต่ละรุ่น (Session) ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ชื่อรุ่ น  

วัน เวลำ สถำนที่ ระยะเวลำฝึกอบรม ชื่อวิทยำกร คุณสมบัติของผู้เข้ำฝึกอบรม กิจกรรมของหลักสูตร  
เป็นอย่ำงน้อย 
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6.6 สำมำรถบันทึกรำยละเอียดของกิจกรรมของแต่ละรุ่นได้ ได้แก่ ชื่อกิจกรรม งบประมำณ แหล่ง
งบประมำณ เป็นอย่ำงน้อย 

6.7 สำมำรถเก็บประวัติวิทยำกร ได้แก่ ชื่อ-สกุลของวิทยำกร คุณสมบัติของวิทยำกร ประวัติ 
กำรสอนของวิทยำกร ค่ำตอบแทนของวิทยำกร เป็นอย่ำงน้อย 

6.8 สำมำรถบันทึก ค้นหำ แก้ไข ลบ สื่อกำรเรียนกำรสอนของแต่ละหลักสูตร 
6.9 สำมำรถน ำข้อมูลกำรเปิดกำรฝึกอบรมไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม หรือ

พิมพ์เป็นเอกสำรในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์ 
6.10 สำมำรถเชื่อมโยงกับระบบประวัติบุคลำกรภำยในและภำยนอกที่อยู่ในระบบของส ำนักงำน

ประกันสังคมเพ่ือค้นหำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนดของแต่ละหลักสูตร 
6.11 สำมำรถสร้ำงจดหมำยเชิญเข้ำรับกำรฝึกอบรม  โดยส่งไปยังช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ส ำนักงำน

ประกันสังคม ก ำหนด 
6.12 สำมำรถรองรับกำรขออนุมัติกำรขอฝึกอบรม ผ่ำนทำงระบบได้ด้วยตนเอง (Self Service) 
6.13 สำมำรถรองรับกำรอนุมัติ ไม่อนุมัติ กำรฝึกอบรมผ่ำนทำงระบบได้โดยผู้มีอ ำนำจ 
6.14 สำมำรถเก็บบันทึก แก้ไข ลบ ผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ได้แก่ ประเมิน

วิทยำกรผลที่ได้รับเนื้อหำค่ำใช้จ่ำย ฯลฯ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ส ำหรับกำรวำงแผนฝึกอบรมในครั้งต่อๆ ไป 
6.15 สำมำรถประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม 
6.16 สำมำรถค้นหำข้อมูลหลักสูตรได้ ได้แก่ ชื่อหลักสูตร ชื่อหมวดวิชำ วัน-เวลำ สถำนที่ฝึกอบรม 

เป็นอย่ำงน้อย 
6.17 มีระบบจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมของบุคลำกรแต่ละรำยหรือแต่ละต ำแหน่งงำนได้ พร้อมทั้ง

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถจัดเตรียมงบประมำณ 
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)  
เพ่ือน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศสนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงำน

และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของหน่วยงำนของส ำนักงำนประกันสังคม ให้มีควำมรวดเร็วและถูกต้อง โดยมี
คุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 

7.1 สำมำรถสร้ำงและจัดเก็บรำยละเอียดของตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อย ได้ตำมที่ส ำนักงำน
ประกันสังคม ก ำหนด 

7.2 สำมำรถสร้ำงค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดได้ตำมท่ีส ำนักงำนประกันสังคม ก ำหนด 
7.3 สำมำรถสร้ำงและจัดเก็บรำยละเอียดของสมรรถนะ ได้ตำมท่ีส ำนักงำนประกันสังคม ก ำหนด 
7.4 สำมำรถก ำหนดระดับควำมสำมำรถของแต่ละสมรรถนะได้ตำมต้องกำร 
7.5 สำมำรถก ำหนดปีงบประมำณในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 



 

 

63 
 

 

7.6 สำมำรถสร้ำงแบบฟอร์มกำรประเมินผลรำยบุคคล โดยก ำหนดหัวข้อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรได้ตำมที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด ทั้งรูปแบบปีงบประมำณและปีปฏิทิน โดยมีองค์ประกอบ
หลักเป็นอย่ำงน้อย ดังนี้ 

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน เช่น ตัวชี้วัด ตัวเป้ำหมำย 
(2) พฤติกรรมของกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น สมรรถนะ 
(3) องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น คุณงำมควำมดี 

7.7 สำมำรถสร้ำงตัวชี้วัดรำยบุคคล  โดยสำมำรถระบุได้ว่ำตัวชี้วัดรำยบุคคลนั้นๆ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดใดของส ำนัก 

7.8 สำมำรถแสดงควำมสอดคล้อง (Alignment) ของตัวชี้วัด ตั้งแต่ระดับองค์กร มำยังระดับส ำนัก 
จนถึงระดับบุคคลได้ (Casecade) 

7.9 สำมำรถก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรได้ไม่จ ำกัด 
7.10 สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยระดับองค์กรของหน่วยงำน และรำยบุคคลได้ไม่จ ำกัด 
7.11 สำมำรถก ำหนดสัดส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (Weight) ของแต่ละหัวข้อกำรประเมิน

ได้ ตำมที่ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด 
7.12 สำมำรถรองรับกำรประเมินผลแบบ Self Service 
7.13 สำมำรถบันทึก แก้ไข ลบ สัดส่วนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนได้ไม่จ ำกัด เป็นอย่ำงน้อย ดังนี้ 

(1) ระดับผลกำรประเมิน 
(2) รอบกำรประเมิน 
(3) ตัวชี้วัด 
(4) กลุ่มงำน  
(5) สมรรถนะหลัก  
(6) สมรรถนะในแต่ละกลุ่มงำน 
(7) ระดับของแต่ละสมรรถนะ 
(8) มำตรฐำนสมรรถนะของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
(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) 
เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรวงเงินงบประมำณของแต่ละหน่วยงำน ให้มีควำม

รวดเร็วและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้ 
8.1 สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติบุคลำกร และข้อมูลกำรประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร

ขึ้นเงินเดือน 
8.2 สำมำรถตั้งงบประมำณกำรขึ้นเงินเดือนของส ำนักงำนประกันสังคม 
8.3 สำมำรถกระจำยงบประมำณกำรข้ึนเงินเดือนของแต่ละหน่วยงำน 
8.4 สำมำรถสร้ำงหลักเกณฑ์/เงื่อนไข หรือสูตรค ำนวณคะแนนส ำหรับกำรประเมินได้ ได้แก่  

กำรบริหำรงบประมำณ  เป็นต้น 
8.5 สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองกำรบริหำรวงเงินงบประมำณกำรเลื่อนเงินเดือนได้ไม่จ ำกัด และเพ่ือให้

ผู้บริหำรน ำมำประกอบกำรตัดสินใจ  (What if Analysis) 
8.6 สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรขึ้นเงินเดือนรำยบุคคล โดยผู้มีอ ำนำจ 
8.7 สำมำรถสร้ำงบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
8.8 สำมำรถแสดงผลทำงหน้ำจอและเครื่องพิมพ์ตำมแบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
8.9 สำมำรถประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อนเงินเดือนตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร

พลเรือนปัจจุบัน หรือตำมระเบียบส ำนักงำนประกันสังคม ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 
8.10 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้ 

(1) รำยงำนเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(2) รำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
(3) รำยงำนเกี่ยวกับกำรประเมินผลงำน 

9. ระบบเงินเดือน (Payroll System) 
ระบบเงินเดือนที่บริหำรจัดกำรข้อมูลประเภทบุคลำกรที่ค ำนวณเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ

ข้ำรำชกำร เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร และเงิน สมทบกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

9.1 ระบบสำมำรถท ำกำร บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลบุคลำกรได้ เช่น ชื่อ นำมสกุล อัตรำเงินเดือน 
เป็นต้น โดยมีลักษณะเบื้องต้น ดังนี้ 

(1) ระบบสำมำรถท ำกำร บันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลส ำหรับกำรลดหย่อนภำษีได้ เช่น 
สถำนภำพกำรยื่นภำษี กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ 
(กสจ.) เบื้ยประกันชีวิต เงินกองทนุประกันสังคม เป็นต้น 

(2) ระบบสำมำรถท ำกำร แก้ไข ลบ บันทึกรำยกำรหักประจ ำ เช่น กำรหักช ำระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เงินกู้ประเภทต่ำงๆ และรำยกำรหักเงินเพ่ือช ำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
(กยศ.) (ระบบ e-PaySLF) เป็นต้น โดยสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบที่เก่ียวข้องได้  

(3) ระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ เอกสำรแนบที่เก่ียวข้องกับข้อมูลบุคลำกรได้ 
(4) ระบบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรและแนบเอกสำรได้ 

 9.2 ระบบสำมำรถจัดเก็บรำยละเอียดและสำมำรถเบิกจ่ำยเงินจำกกำรค ำนวณตกเบิกเงินเดือน 
ค่ำจ้ำงและเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และกำรหักเงินคืนคลัง ประกอบด้วย 

(1) กำรจ่ำยเงินตกเบิกเงินเดือน ค่ำจ้ำงและเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
สำมำรถค ำนวณเงิน กบข. กสจ. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย จำกเงินที่ตกเบิก
ได ้ตำมประเภทบุคลำกร 
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(2) กำรตกเบิกประจ ำต ำแหน่ง เช่น เงินค่ำตอบแทนส ำหรับผู้บริหำรระดับช ำนำญกำร
พิเศษ เงินค่ำตอบแทนวิชำชีพเฉพำะด้ำนกำรลงทุน และเงินค่ำตอบแทนวิชำชีพเฉพำะด้ำนคณิตศำสตร์
ประกันภัย ตำมหลักเกณฑ์ท่ีส่วนรำชกำรและส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด เป็นต้น 

(3) กำรตกเบิกเงินประเภทอ่ืนๆ เช่น ตกเบิกเงินค่ำตอบแทนพิเศษประจ ำปี เป็นต้น 
(4) กำรค ำนวณภำษีเงินได้อ่ืนๆ 
(5) ระบบสำมำรถจัดท ำข้ันตอนกำรท ำงำนประจ ำเดือน โดยมีคุณลักษณะเบื้องต้นดังนี้ 

(5.1) กำรค ำนวณเงิน กบข. กสจ. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และภำษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่ำย ตำมประเภทบุคลำกร 

(5.2) กำรค ำนวณภำษีท่ีสอดคล้องกับระบบจ่ำยตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลำง และ
ตำมอัตรำหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนรำชกำรก ำหนด 

(5.3) กำรบันทึกรำยกำรหักอ่ืนๆ ที่มีกำรหักเงินในงวดกำรจ่ำยเงินเดือน 
(5.4) กำรค ำนวณกำรหักเงินค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
(5.5) กำรจัดท ำบัญชีเพ่ือรวบรวมรำยกำรรับ และรำยกำรหักทั้งหมด พร้อมทั้ง

ค ำนวณรำยรับสุทธิของบุคลำกรแต่ละรำย 
(5.6) กำรจัดท ำข้อมูลรำยรับสุทธิ ส่งให้ธนำคำร 
(5.7) กำรจัดท ำข้อมูลใบจ่ำยเงินเดือน 

(6) ระบบสำมำรถจัดท ำขั้นตอนกำรเลื่อนเงินเดือน และค่ำตอบแทนพิเศษประจ ำปี  
ตำมค ำสั่งและประมวลผลปรับปรุง ดังนี้ 

(6.1) ประมวลผลกำรตกเบิกเงินเดือน และค่ำตอบแทนพิเศษประจ ำปี 
(6.2) ประมวลผลปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันตำมค ำสั่ง  

(7) ระบบสำมำรถจัดท ำรำยงำน และอ่ืนๆ ตำมควำมต้องกำรใช้งำนระบบ 
(7.1) รำยงำนที่ได้จำกกำรประมวลผลประจ ำเดือน เช่น รำยงำนสรุปผลกำรเบิกจ่ำย

เงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน  
(7.2) รำยงำนที่ได้จำกกำรประมวลผลประจ ำเดือนหลังจำกเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง 

และเงินอื่นที่จ่ำยควบเงินเดือน ค่ำจ้ำง เช่น รำยงำนกำรจ่ำยเงินที่แสดงจ ำนวนเงินที่เบิกและรำยกำรหักต่ำง ๆ 
คงเหลือยอดสุทธิแยกตำมหน่วยงำนและธนำคำร เป็นต้น  

(7.3) รำยงำนประจ ำปี เช่น รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอ่ืนที่จ่ำย
ควบเงินเดือน ค่ำจ้ำง ประจ ำปี 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
เครือข่ำยภำยนอกของส ำนักงำนประกันสังคมได้อย่ำงมีควำมม่ันคงปลอดภัย 

(9) ระบบสำมำรถรองรับกำรประกำศข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนได้ด้วย
ผู้ใช้งำนและบุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงหน้ำแสดงผลนี้ได้จำกเครือข่ำยภำยนอกของส ำนักงำนประกันสังคมได้
อย่ำงมีควำมม่ันคงปลอดภัย 

(10) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) น ำเข้ำ (Import) ข้อมูล ตำมรูปแบบที่ส ำนักงำน
ประกันสังคมหรือหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนก ำหนดได้ 
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(11) ระบบส่งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินให้พนักงำนประกันสังคม
รำยบุคคล ตำมรูปแบบของระบบ Krungsri Cash Link 

(12) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ตำมรูปแบบระบบ e-service ของส ำนักงำนประกันสังคม 

(13) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลรำยละเอียดภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ส ำหรับน ำส่ง
กรมสรรพำกร 

(14) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลออกเป็นไฟล์ TEXT หรืออ่ืนๆ ตำมที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

(15) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) ข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel หรืออ่ืนๆ เพ่ือใช้ในกำร
ตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ได้ เช่น ข้อมูล กบข., ข้อมูล กสจ. และข้อมูลเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินได้ต่ำง ๆ 

(16) ระบบสำมำรถส่งออก (Export) น ำเข้ำ (Import) ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel หรือตำม
รูปแบบที่กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) หรือส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนด ส ำหรับน ำส่งช ำระหนี้
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำผ่ำนกรมสรรพำกร โดยใช้ระบบ e-PaySLF 

(17) ระบบสำมำรถน ำเข้ำ ( Import) ข้อมูลกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อมูลกำรตกเบิก
ย้อนหลังในรูปแบบไฟล์ Excel ได ้

(18) ระบบมีกำรแจ้งเตือน เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดจำกเจ้ำหน้ำที่ในกำรบันทึก แก้ไข 
ลบ ข้อมูล หรือ กำรแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลเกิน หรือขำด ได้ กรณีกำรปรับปรุงข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขส ำคัญ 
ในกำรท ำงำนภำยในระบบ(เช่น เป็นข้อมูลส ำคัญที่ใช้ในกำรประมวลรำยงำนหลักของระบบ เป็นต้น)  
ต้องบังคับกรอก 

(19) ระบบสำมำรถพิมพ์รำยงำนกำรตกเบิก แยกตำมโครงกำร หน่วยงำนและแยกตำม
ธนำคำรได้ 

9.3 ต้องมีรำยงำนอย่ำงน้อย ดังนี้ 
(1) รำยงำนเกี่ยวกับกำรสรุปยอดเงินเดือน ค่ำจ้ำง และเงินอ่ืน ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน 

ค่ำจ้ำง เช่น ค่ำตอบแทน เงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ 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 สำมำรถเก็บข้อมูลกำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นรำยบุคคล  
10.2 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนกำร จนถึงสิ้นสุด

กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
10.3 สำมำรถจัดเก็บเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ ในรูปแบบของไฟล์ประเภทต่ำงๆ ได้แก่ รูปภำพ ไฟล์เวิร์ด 

เป็นต้นตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด และสำมำรถออกรำยงำนเกี่ยวกับงำนวินัย ตำมรูปแบบที่ก ำหนดได้ 
10.4 สำมำรถก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแบ่งล ำดับชั้นข้อมูลได้ 
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11. การจัดสรรอัตรากําลัง (รายหน่วยงาน และภาพรวมทั้งองค์กร)  
เพ่ือให้ส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถก ำหนดมำตรกำรทำงกำรบริหำรเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนก ำลังคน 

เช่น กำรเกลี่ยหรือจัดสรรก ำลังคนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นตำมภำรกิจขององค์กรในปัจจุบัน
และรองรับภำรกิจในอนำคต 

11.1 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถบันทึกอัตรำก ำลังของแต่ละหน่วยงำนในแต่
ละปีงบประมำณ 

11.2 สำมำรถเรียกดูอัตรำก ำลังตำมช่วงเวลำที่เลือกได้ เช่น 3 ปี, 5 ปี โดยรองรบัรำยกำรดังต่อไปนี้ 
11.2.1.1 กำรขอเพ่ิมอัตรำก ำลัง 
11.2.1.2 กำรขอลดอัตรำก ำลัง 

(กำรขอเพ่ิมอัตรำก ำลัง, กำรขอลดอัตรำก ำลัง) ต้องมีช่องให้กรอกข้อมูลลงในช่อง Check Box ดังนี้ 
(1) ช่องกรอกภำระงำนเชิงปริมำณ และคุณภำพ ของบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม  
(2) ช่องข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร ในแต่ละหน่วยงำนและสำมำรถบันทึกได้ ของแต่ละรำยบุคคล 
(3) ข้อมูล (1) - (2) ต้องสำมำรถวิเครำะห์และประมวลให้เป็นหน่อยร้อยละ แผนผัง กรำฟ ต่ำง 

ๆ ได ้ 
11.3 สำมำรถท ำรำยกำร บันทึกเพ่ือขอปรับอัตรำก ำลังได้ โดยต้องอธิบำยเหตุผลควำมจ ำเป็นเร่งเด่วน 

และแนบไฟล์เอกสำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น .DOC, .XLS,  .PPT, .PDF ได ้
11.4 สำมำรถออกรำยงำนอัตรำก ำลังในแต่ละปีที่ได้มีกำรบันทึกไว้ได้  โดยต้องสำมำรถออกรำยงำน

แยกเป็นรำยงำนตำม หน่วยงำน ต ำแหน่งงำน หรือระดับได้ 

12. การมอบหมายงานและการติดตามงาน 
12.1 สำมำรถมีระบบกำรมอบหมำยงำน เป็นล ำดับชั้นตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
12.2 สำมำรถมีกำรรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำน เป็นล ำดับชั้นกำรบริหำรงำน 
12.3 สำมำรถมีกำรติดตำมงำนของผู้บริหำร เป็นล ำดับชั้นกำรบริหำรได้ 
12.4 สำมำรถก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล สิทธิกำรสั่งกำร ติดตำม และกำรรำยงำน 
12.5 สำมำรถออกรำยงำนตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
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ภาคผนวก ข ระบบงานปัจจุบันของสํานักงานประกันสังคม 
งำนของส ำนักงำนประกันสังคมประกอบด้วยงำนหลักๆคือ งำนกองทุนประกันสังคมและงำนกองทุน

เงินทดแทน กับงำนบริหำรส ำนักงำนหรือระบบงำน Back office ซึ่งประกอบด้วยงำนบัญชีกำรเงินและ 
งำนทรัพยำกรบุคคลหรือเรียกว่ำระบบบริหำรทรัพยำกรองค์กร (Enterprise Resource Planning-ERP) 
ก.ระบบงานกองทุนประกันสังคมและงานกองทุนเงินทดแทน 

ระบบงำนกองทุนประกันสังคมและงำนกองทุนเงินทดแทนประกอบด้วย ระบบทะเบียน งำนเงินสมทบ 
งำนเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้ำงช ำระ งำนประโยชน์ทดแทน สิทธิประโยชน์กรณีชรำภำพ ระบบบริกำร 
ทำงกำรแพทย์ ระบบกำรเงินกองทุนประกันสังคม ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 

1.ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม  มีขอบเขตตั้งแต่กำรรับเงินกองทุนประกันสังคม ระบบ 
จะเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนผู้ประกันตน ระบบเงินสมทบ ระบบประโยชน์ทดแทน ระบบทำงกำรแพทย์ 
ระบบกำรออกใบเสร็จรับเงิน รองรับกำรบันทึกข้อมูล กำรแก้ไขยกเลิกข้อมูล สอบถำมข้อมูลผู้ประกันตนหรือ
สถำนพยำบำล กำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ให้แก่สถำนพยำบำล ระบบกำรเงินกองทุนประกันสังคม 
ประกอบด้วย 2 ระบบงำนย่อย ได้แก่ ระบบรับเงินกองทุนประกันสังคม และระบบจ่ำยเงินกองทุน
ประกันสังคม 

1.1 ระบบรับเงินกองทุนประกันสังคม เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรับเงินประเภทต่ำงๆและระบบ
กำรออกใบเสร็จเงินของส ำนักงำนประกันสังคมทั้งประเทศ ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบทะเบียน ระบบเงิน
สมทบ ระบบประโยชน์ทดแทน และระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม และระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
ส ำนักงำนประกันสังคมส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ระบบครอบคลุมกำรท ำงำน ดังนี้ 

1.1.1 บันทึกกำรรับเงิน 
 (1) รับเงินสมทบ 
 (2) รับเงินรอเรียกคืน 7 กรณ ี
 (3) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี 
 (4) รับเงินสมทบทำงไปรษณีย์ด้วยเช็คหรือธนำณัติ 
 (5) รับเงินสมทบจำกรัฐบำล 
 (6) รับเงินจำกกำรออกใบเสร็จรับเงินแบบเล่ม 
 (7) กำรตัดยอดเงินเพ่ือน ำฝำกธนำคำร 
 (8) รำยงำน 
1.1.2 บันทึกรับเงินผ่ำนธนำคำรหรือบริกำรอ่ืน 
 (1) รับข้อมูลกำรเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร หรือหน่วยบริกำร 
 (2) รับข้อมูลกำรเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) รับข้อมูลกำรรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมำตรำ 39 โดยวิธีหัก
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ประกันตน 

 (4) ระบบเช็ค 
 (5) ระบบสอบถำมกำรรับเงิน 
 (6) ระบบใบเสร็จรับเงิน 
 (7) ระบบแก้ไข/ยกเลิก ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองกำรรับช ำระเงินตำมเช็คที่ขัดข้อง 
 (8) ระบบยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
 (9) กำรเชื่อมโยงระบบกำรเงินกองทุนประกันสังคมเข้ำสู่ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 
 (10) รำยงำน 
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1.2 ระบบจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม จะเชื่อมโยงกับข้อมูลจำกระบบอ่ืนๆเพ่ือเป็นข้อมูลปลำยทำง
ในกำรจ่ำยเงิน ตำมค ำสั่งจ่ำยของกองต่ำงๆ เช่น กองประโยชน์ทดแทน กองประสำนกำรแพทย์ กองเงินสมทบ 
เป็นต้น งำนจ่ำยเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ให้แก่สถำนพยำบำล งำนจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีนอกเหนือ
เหมำจ่ำย งำนจ่ำยประโยชน์ทดแทนทุกๆกรณี งำนเงินโอน งำนจ่ำยภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยแก่กรมสรรพำกร 
งำนจ่ำยเงินกองทุนเพ่ือกำรบริหำรส ำนักงำน งำนคืนเงินสมทบ กำรจ่ำยคืนเงินผิดกองทุน ระบบครอบคลุม
กำรท ำงำนดังนี้ 

1.2.1 ข้อมูลค ำสั่งจ่ำยเงิน 
(1) กำรจ่ำยเงินจำกกองประสำนกำรแพทย์กรณีต่ำงๆ 
(2) กำรจ่ำยเงินจำกกองประโยชน์ทดแทนกรณีต่ำงๆ 
(3) กำรจ่ำยเงินจำกกองเงินสมทบ 
(4) กำรสั่งจ่ำยเงินที่เกิดข้ึนจำกกองกำรเงินและบัญชีกองทุน 

1.2.2 ข้อมูลทะเบียนกำรจ่ำยเงิน 
1.2.3 ประมวลผลกำรจ่ำยเงิน 
1.2.4 กำรอนุมัติจ่ำยเงิน/กำรออกใบส ำคัญจ่ำยเงิน 
1.2.5 ข้อมูลกำรจ่ำยเงินให้ผู้รับเงิน 
1.2.6 รำยงำน 

2.ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม มีขอบเขตตั้งแต่กำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เช่น บัญชี
รำยวัน กำรรับเงิน บัญชีรำยวันจ่ำยเงิน กำรท ำบัญชีแยกประเภท รอบกำรจัดท ำงบกำรเงินอย่ำงอัตโนมัติ กำร
ประมวลผลกำรจ่ำยเงินในกรณีต่ำงๆ เช่น ว่ำงงำน สงเครำะห์บุตร ชรำภำพ เจ็บป่วย เป็นต้น สำมำรถรองรับ
กำรเชื่อมโยงระบบกำรเงินเข้ำสู่ระบบบัญชีได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน
ทั่วประเทศและออกรำยงำนต่ำงๆ เช่น รำยงำนผังบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม บัญชีแยกประเภท รำยงำน
กำรรับ-จ่ำยเงิน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐำนะกำรเงิน ระบบครอบคลุมกำรท ำงำนดังนี้ 

2.1 รำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน 
(1) ข้อมูลกำรจ่ำยเงิน  
(2) รำยกำรในสมุดรำยวันจ่ำยประจ ำวันโดยอัตโนมัติ 
(3) รำยกำรในใบโอนประจ ำวันโดยอัตโนมัติ 
(4) รำยกำรบันทึกจำกหน้ำจอ 
(5) รำยกำรลงบัญชีแยกประเภท 

2.2 รำยละเอียดกำรรับเงิน 
(1) ข้อมูลกำรรับเงิน 
(2) รำยงำนในสมุดรำยวันรับเงินประจ ำวันโดยอัตโนมัติ 
(3) รำยกำรใบโอนประจ ำวันโดยอัตโนมัติ 
(4) รำยกำรบันทึกจำกหน้ำจอ 
(5) รำยกำรลงบัญชีแยกประเภท 

2.3 ข้อมูลอื่นๆ 
(1) ข้อมูลจำกกองประโยชน์ทดแทนเพ่ือบันทึกใบโอนอัตโนมัติ 
(2) ข้อมูลจำกกองเงินสมทบเพ่ือบันทึกใบโอนอัตโนมัติ 
(3) ข้อมูลจำกกองตรวจสอบเพื่อบันทึกใบโอนอัตโนมัติ 
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2.4 กำรจัดท ำงบกำรเงินและรำยละเอียดประกอบงบกำรเงิน 
(1) งบทดลอง 
(2) งบกำรเงินต่ำงๆ เช่น งบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย, งบกระแสเงินสด, งบดุล 
(3) รำยงำนประจ ำเดือนต่ำงๆ 
(4) ปิดบัญชีสิ้นปี 

2.5 รำยงำนต่ำงๆ 
(1) รำยงำนประจ ำวัน 
(2) รำยงำนประจ ำเดือน 
(3) รำยงำนประจ ำปี 

ข.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นระบบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนภำยในของส ำนักงำน

ประกันสังคม ครอบคลุมงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนงบประมำณ งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ  
งำนกำรเงิน งำนบัญชี เรียกว่ำงำน Back Office หรือเรียกว่ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ปัจจุบันส ำนักงำนประกันสังคม ยังไม่ได้น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง กำร
ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ยังท ำงำนด้วยมือ (Manual) และมีกำรน ำโปรแกรม Excel มำช่วยท ำงำนบำงส่วน และ
บำงงำนก็อยู่ในระบบ Sapiens ส ำหรับงำนทรัพยำกรบุคคลท ำงำนผสมกันระหว่ำงระบบ DPIS ของส ำนักงำน
ข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) กับกำรปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) กำรที่ไม่มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร มำใช้งำนท ำให้กำรท ำงำนยังมีควำมซ้ ำซ้อนและไม่สำมำรถบูรณำกำรข้อมูล (Integrated 
Data) ได้ ท ำให้ผู้บริหำรไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพื่อกำรบริหำรได้ 

ระบบงำนบริหำรทรัพยำกรองค์กรครอบคลุมงำน ดังนี้ 
1. งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. งำนงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำร 
3. งำนติดตำมและประเมินผล 
4. งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและงำนพัสดุ 
5. งำนกำรเงิน 
6. งำนบัญชี 

ข-1.งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
งำนทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนประกันสังคมปัจจุบันปฏิบัติงำนแบบผสมผสำนกันระหว่ำงระบบงำน 

DPIS  ของส ำนักงำน ก.พ. กับกำรปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) และใช้โปรแกรม Excel บำงส่วน พนักงำน
ของส ำนักงำนประกันสังคม มีทั้งที่เป็นข้ำรำชกำรและที่เป็นลูกจ้ำง 

ระบบ DPIS ย่อมำจำก “Department Personal Information System” เป็นระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคลระดับกรม พัฒนำโดยส ำนักงำน กพ. และให้ใช้ฟรี ปัจจุบันส ำนักงำน กพ. ก ำลังพัฒนำระบบ
ใหม่เป็น DPIS 6 ระบบงำน DPIS จะเชื่อมต่อระบบ Seis (ระบบฐำนข้อมูลเพ่ือรองรับกำรแต่งตั้งนักบริหำร
ระดับสูง หรือเรียกว่ำ ระบบทะเบียบประวัติอิเล็กทรอนิกส์) ระบบ DPIS ครอบคลุมกำรท ำงำน ดังนี้ 

(1) โครงสร้ำงตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
(2) โครงสร้ำงตำมมอบหมำยงำน 
(3) โครงสร้ำงต ำแหน่ง(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและพนักงำนประกันสังคม) 
(4) ข้อมูลบุคลำกร(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและพนักงำนประกันสังคม) 
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(5) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร(ข้ำรำชกำร) 
(6) กำรลำ(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร) 
(7) กำรฝึกอบรม 
(8) กำรเลื่อนเงินเดือน 
(9) บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ำย ลำออก กรอบอัตรำก ำลัง 
(10) รำยงำนต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 

ปัจจุบันส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ใช้ ระบบ DPIS เป็นฐำนตั้งต้นในกำเชื่อมต่อกับระบบ 
SAM ในกำรใช้งำนกำรขอ User Password ของระบบต่ำงๆ เช่น Intranet, Internet ระบบกองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และระบบบัญชี ฯลฯ 

กำรปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรปฏิบัติงำนยังท ำด้วยมือ เช่น กำรจ่ำย
เงินเดือน ค่ำจ้ำง และบ ำเหน็จบ ำนำญ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน รวมถึงงำนหักภำษี ณ ที่จ่ำยเพื่อส่งกรมสรรพำกร 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงพนักงำนประกันสังคมส่วนกลำง และเขตพ้ืนที่ 
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ข-2. งานงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ 
งำนงบประมำณของส ำนักงำนประกันสังคมปัจจุบันปฏิบัติงำนแบบผสมผสำนกันระหว่ำงระบบ  

SSO-Budget กับระบบ GFMIS และกำรปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) งบประมำณของส ำนักงำนประกันสังคม 
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 เป็นเงินใช้จ่ำยของศูนย์ฟ้ืนฟ ู
 2.2.2 ให้กับหน่วยงำนที่มำขอในเรื่องทำงควำมปลอดภัย 

ปีงบประมำณของส ำนักงำนประกันสังคม เริ่มจำก 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี กิจกรรมของงำน
งบประมำณ มีดังนี ้

 (1) กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 
 (2) กำรจัดท ำงบประมำณระหว่ำงปี 
 (3) กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

การจัดทํางบประมาณประจําปี มีข้ันตอนกำรท ำงำน ดังนี้  
1. แจ้งเวียนปฏิทิน ทิศทำงกำรขอรับจัดสรรเงิน/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรขอรับจัดสรรเงิน

ประจ ำป ี
2. ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ 
3. หน่วยงำนบันทึกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณ ตำมโครงร่ำงโครงกำร/และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  

(User ผู้ปฏิบัติ) 
4. อนุมัติโครงกำร/ค ำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/ค ำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
5. กองคลัง/กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ดึงข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณ 

จำกระบบมำเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 
6. เสนอคณะท ำงำนกลั่นกรองรำยละเอียดกำรเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำนส ำนักงำน

ประกันสังคม เพ่ือพิจำรณำค ำขอตั้งงบประมำณของหน่วยงำนต่ำงๆ  
7. น ำเสนอค ำขอตั้งเบื้องต้นเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำร เพ่ือได้กรอบวงเงินค ำขอตั้ง

งบประมำณเบื้องต้น 
8. เสนอค ำขอตั้งงบประมำณเบื้องต้นต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบประมำณ และน ำเสนอ

คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำ (คณะกรรมกำรฯ มอบคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ พิจำรณำในรำยละเอียด) 
9. คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองรำยละเอียด และเสนอคณะกรรมกำรฯ 

ใหค้วำมเห็นชอบและอนุมัติวงเงิน 
10. กองคลังจัดท ำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ (ปลัดกระทรวง

แรงงำน) และประกำศส ำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร 
11. กองนโยบำยและแผนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (ของหน่วยงำน) 
12. หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
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13. กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนก ำหนดไว้  
14. หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

การจัดทํางบประมาณระหว่างปี มีข้ันตอนกำรท ำงำนดังนี้ 
1. หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
2. ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ 
3. หน่วยงำนบันทึกข้อมูลค ำขอตั้งตำมโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติ ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  

(User ผู้ปฏิบัติ) 
4. อนุมัติโครงกำร/ค ำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/ค ำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
5. กองคลัง/กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ดึงข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณ  

จำกระบบมำเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 
6. เสนอคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ  เพ่ือพิจำรณำในรำยละเอียด และเสนอคณะกรรมกำรฯ  

เพ่ืออนุมัต ิ
7. กองคลังจัดท ำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ (ปลัดกระทรวง  

แรงงำน) และประกำศส ำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร 
8. กองนโยบำยและแผนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีปฏิทิน และปีงบประมำณ (ของหน่วยงำน) 
9. หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
10. กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ 
11. หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีข้ันตอนกำรท ำงำนดังนี้  
1. กรณีเปลี่ยนแปลงเงินของหน่วยงานเอง มีข้ันตอนดังนี ้

1.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
1.2 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเงิน (ในระบบ)/ พร้อมน ำส่งเอกสำร  (User ผู้ปฏิบัติ) 
1.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
1.4 กองนโยบำยและแผนงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร 
1.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลค ำขอเปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร 
1.6 กองคลังบันทึกกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
1.7 หน่วยงำนบันทึกกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
1.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

2. ขอสนับสนุนเงินเหลือจ่าย มีข้ันตอนดังนี ้
2.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
2.2 บันทึกค ำขอสนับสนุนเงิน (ในระบบ) พร้อมน ำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ) 
2.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
2.4 กองนโยบำยและแผนงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร 
2.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลค ำขอสนับสนุนเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร 
2.6 กองคลังบันทึกผลกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ
2.7  หน่วยงำนบันทึกแผนด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
2.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
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ระบบเงินงบประมาณ 
 เป็นเงินจำกกระทรวงกำรคลัง เรียกว่ำ เงินงบประมำณแผ่นดิน (1 ตุลำคม ถึง 30 กันยำยน ของทุกปี) 

1. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ..... 
2. โอนจัดสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ให้กับหน่วยงำน (สปส.จังหวัด)  เป็นงวดๆ 
3. เมื่อหน่วยงำนเบิกจ่ำย ต้องบันทึกผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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แผนผังขั้นตอนเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานของระบบงบประมาณ  เช่น 
(1) รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ....  
     (รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี)  
(2) รำยงำนกำรโอนจัดสรรงบประมำณให้หน่วยงำน (งวด) 
     (รำยปี/รำยเดือน/รำยไตรมำส ตำมแผนงำน/โครงกำร/รำยกำร) 
(3) รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... คงเหลือ 
     (รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) 
(4) รำยงำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ....  
     (รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) 
(5) รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... 
     (รำยวัน/รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปี) ภำพรวม/รำยหน่วย/แผนงำน 
     /รำยกำร 
เป็นต้น 
 

งบประมำณตำม พรบ.
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ... 

บันทึกรำยกำรงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรตำมแผนงำน/โครงกำร/

รำยกำร (กองคลัง) 

โอนจัดสรรงบประมำณให้
หน่วยเบิกจ่ำยเป็นงวด ตำม
แผนงำน/โครงกำร/รำยกำร 

บันทึกรับงบประมำณที ่
ส ำนักงบประมำณ จดัสรรให้

เป็นงวดๆ 

หน่วยเบิกจ่ำยบันทึกผล
กำรเบิกจ่ำย (รำยเดือน) 

บันทึกแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร (กองนโยบำยและแผนงำน) 

หน่วยงำน(จังหวัด) และกอง
คลังจัดท ำแผนกำรกำรใช้จ่ำยงบ

ประจ ำปี.. 

รำยงำนต่ำง ๆ 
 



 

 

77 
 

 

ระบบเงินนอกงบประมาณ 
1. จำกกองทุนประกันสังคม เป็นงบ 10% 
2. จำกกองทุนเงินทดแทน เป็นงบ 25% ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
   2.1 งบ 3% เป็นเงินใช้จ่ำยที่กองทุนเงินทดแทน 
   2.2 งบ 22% แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ปีงบประมำณของส ำนักงำนประกันสังคม เริ่มจำก 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม ของทุกปี กิจกรรมของงำน
งบประมำณ มีดังนี ้

 (1) กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 
 (2) กำรจัดท ำงบประมำณระหว่ำงปี 
 (3) กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

การจัดทํางบประมาณประจําปี มีข้ันตอนกำรท ำงำน ดังนี้  
 1. แจ้งเวียนปฏิทิน ทิศทำงกำรขอรับจัดสรรเงิน/หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรขอรับจัดสรรเงิน
ประจ ำป ี
 2. ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ 
 3. หน่วยงำนบันทึกข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณ ตำมโครงร่ำงโครงกำร/และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  
(User ผู้ปฏิบัติ) 

4. อนุมัติโครงกำร/ค ำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/ค ำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
5. กองคลัง/กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ดึงข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณ 

จำกระบบมำเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 6. เสนอคณะท ำงำนกลั่นกรองรำยละเอียดกำรเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือบริหำรงำนส ำนักงำน
ประกันสังคม เพ่ือพิจำรณำค ำขอตั้งงบประมำณของหน่วยงำนต่ำงๆ  

7. น ำเสนอค ำขอตั้งเบื้องต้นเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำร เพ่ือได้กรอบวงเงินค ำขอตั้ง
งบประมำณเบื้องต้น 

8. เสนอค ำขอตั้งงบประมำณเบื้องต้นต่อคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบประมำณ และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำ (คณะกรรมกำรฯ มอบคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ พิจำรณำในรำยละเอียด) 

9. คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ ประชุมพิจำรณำกลั่นกรองรำยละเอียด และเสนอคณะกรรมกำรฯ 
ให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติวงเงิน 

10. กองคลังจัดท ำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ (ปลัดกระทรวง
แรงงำน) และประกำศส ำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร 

11. กองนโยบำยและแผนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (ของหน่วยงำน) 
12. หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
13. กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนก ำหนดไว้  
14. หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

การจัดทํางบประมาณระหว่างปี มีข้ันตอนกำรท ำงำนดังนี้ 
1. หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
2. ตั้งค่ำยุทธศำสตร์/โครงร่ำงโครงกำร/ตัวชี้วัด/ข้อมูลประมำณและค่ำใช้จ่ำย/ปีงบประมำณ 
3. หน่วยงำนบันทึกข้อมูลค ำขอตั้งตำมโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติ ตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

(User ผู้ปฏิบัติ) 
4. อนุมัติโครงกำร/ค ำขอตั้งและจัดส่งโครงกำร/ค ำขอตั้ง (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
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5. กองคลัง/กองนโยบำยและแผนงำน/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ดึงข้อมูลค ำขอตั้งงบประมำณ  
จำกระบบมำเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง 

6. เสนอคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองงบฯ  เพ่ือพิจำรณำในรำยละเอียด และเสนอคณะกรรมกำรฯ  
เพ่ืออนุมัต ิ

7. กองคลังจัดท ำประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคม เสนอประธำนคณะกรรมกำรฯ (ปลัดกระทรวง  
แรงงำน) และประกำศส ำนักงำนประกันสังคมเสนอเลขำธิกำร 

8. กองนโยบำยและแผนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีปฏิทิน และปีงบประมำณ (ของหน่วยงำน) 
9. หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้ตรงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
10. กองคลังโอนเงินให้หน่วยงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่หน่วยงำนก ำหนดไว้ 
11. หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีข้ันตอนกำรท ำงำนดังนี้  
1. กรณีเปลี่ยนแปลงเงินของหน่วยงานเอง มีข้ันตอนดังนี ้

1.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
1.2 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเงิน (ในระบบ)/ พร้อมน ำส่งเอกสำร  (User ผู้ปฏิบัติ) 
1.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
1.4 กองนโยบำยและแผนงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร 
1.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลค ำขอเปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร 
1.6 กองคลังบันทึกกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
1.7 หน่วยงำนบันทึกกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
1.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

2. ขอสนับสนุนเงินเหลือจ่าย มีข้ันตอนดังนี ้
2.1 หน่วยงำนจัดส่งแบบเสนอโครงกำร/รำยกำรที่ได้รับอนุมัติในหลักกำร 
2.2 บันทึกค ำขอสนับสนุนเงิน (ในระบบ) พร้อมน ำส่งเอกสำร (User ผู้ปฏิบัติ) 
2.3 อนุมัติและจัดส่งโครงกำร/รำยกำร (User ผู้อนุมัติ (หัวหน้ำหน่วยงำน)) 
2.4 กองนโยบำยและแผนงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบเสนอโครงกำร/รำยกำร 
2.5 กองคลังตรวจสอบข้อมูลค ำขอสนับสนุนเสนอคณะกรรมกำร/ผู้บริหำร 
2.6 กองคลังบันทึกผลกำรอนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ
2.7  หน่วยงำนบันทึกแผนด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
2.8 หน่วยงำนบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

งานงบประมาณ (Budgeting) ท ำงำนดังนี ้
1. คุณลักษณะทั่วไปของระบบงำนงบประมำณ (Budgeting) 

1.1 สำมำรถก ำหนดสิทธิผู้ใช้ในกำรเรียกดูข้อมูลของหน่วยงำนอ่ืนๆ ในเรื่องที่เป็น งำนในควำม
รับผิดชอบของระบบงบประมำณที่เก่ียวข้องได้ 

1.2 สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมมุมมองที่ก ำหนด เช่น ปีงบประมำณ/ปีปฏิทิน , 
กลุ่มหมวดรำยจ่ำย, หมวดรำยจ่ำย, กลุ่มหน่วยงำน, หน่วยงำน, แผนงำน/ โครงกำร เป็นต้น 

1.3 สำมำรถจัดท ำงบประมำณในรูปแบบ Spreadsheet ได ้
2. คุณลักษณะในส่วนของข้อมูลพื้นฐำน 

2.1 สำมำรถก ำหนด/แผนงำน/โครงกำรได้ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรและควบคุม งบประมำณ 
2.2 สำมำรถก ำหนดกลุ่มหมวดรำยจ่ำยได้ เช่น งบด ำเนินงำน งบลงทุน เป็นต้น 
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2.3 สำมำรถก ำหนดหมวดรำยจ่ำยได้ เช่น หมวดค่ำใช้จ่ำยพนักงำน หมวดค่ำ สำธำรณูปโภค เป็นต้น 
2.4 สำมำรถก ำหนดหมวดรำยจ่ำยย่อย โดยสำมำรถอ้ำงอิงถึงรหัสบัญชีได้ 
2.5 สำมำรถก ำหนดงบประมำณของแต่ละหน่วยงำนได้ 
2.6 สำมำรถก ำหนดโครงสร้ำงของรหัสที่ใช้คุมงบประมำณได้  
2.7 สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขย่อยในกำรบันทึกข้อมูลของแต่ละหมวดรำยจ่ำย เช่น  ระบุหน่วยงำน 

ระบุแผนงำน/โครงกำร ระบุประเภทงบ (เช่น งบด ำเนินงำนงบลงทุน งบส ำรองทั่วไป ด ำเนินงำนงบส ำรอง
ทั่วไป-งบลงทุน) 
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แผนผังการทํางานของระบบงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ (เงินนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโครงกำร 
(หน่วยงำน) 

ตั้งค่ำโครงร่ำง/โครงกำร 
(กนผ.) 

บันทึกข้อมูลโครงกำร/
รำยกำร (หน่วยงำน) 

ส่งโครงกำร/รำยกำร
(หน่วยงำน) ผู้ปฏิบัต ิ

อนุมัติโครงกำร/รำยกำร
(หน่วยงำน) ผู้อนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

แก้ไข 

รอการพิจารณา 
     -คณะท างาน 
     -คณะอนุกรรมการ 
     -คณะกรรมการฯ 

ยกเลิกโครงกำร 

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

ส่งกลับแก้ไข 

จัดท ำแผน 
ปฏิบัติรำชกำร 

(หน่วยงำน)/กนผ. 
 

จัดท ำแผนกำร 
ใช้จ่ำยเงิน(หน่วยงำน)/

กค. 

หน่วยงำน 
(ส่วนกลำง/สปส.พื้นที่/

สปส.จังหวัด/สำขำ 

โอนจัดสรรเงินไปยัง
หน่วยงำน (รำยงวด) กค 

ออกประกำศจัดสรรเงิน 
กค. 

หน่วยงำนด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรและ

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
 

ระบบงำน
กำรเงิน 

บันทึกผลกำรด ำเนินงำน 
(หน่วยงำน/กนผ.) 

คืนเงินเหลือจ่ำย
(หน่วยงำน)/กค. 

จัดสรรเงินเหลือจ่ำย
ให้หน่วยงำน 

กค. 

กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  
(หน่วยงำน)/กค. 

งบระหว่ำงป ี

รอกำรพิจำรณำ 
     - คณะท ำงำน 
     - คณะอนุกรรมกำร 
     - คณะกรรมกำรฯ 
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รำยงำนต่ำง ๆ 

แบบเสนอค ำขอตั้งงบประมำณ 
● รำยงำนแบบ กค. 1 - 4 
● รำยงำนแบบ กนผ ข1 
● รำยงำนแบบ กนผ ข2 
     ฯลฯ 
 

รำยงำนประกอบกำรพิจำรณำ
โครงกำร 

● รำยงำนกรอบวงเงินขอตั้งงบประมำณ 
● รำยงำนแสดงสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ/แผนแม่บท/
แผนปฏิรปูประเทศ/แผนงำน ๓ แผน /ยุทธศำสตร์
ส ำนักงำน/กลยุทธ์ 
● รำยงำนรำยละเอียดกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ 
● รำยงำนรำยละเอียดค ำขอตั้งตวัช้ีวัด 
● รำยงำนรำยละเอียดค ำขอตั้งงบประมำณ 
    ฯลฯ 
 
 
 

รำยงำนแผนปฏิบัตริำชกำร/
งบประมำณ 

● รำยงำนแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป ี
● รำยงำนภำคผนวกของแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำป ี
● รำยงำนกำรจัดสรรเงินจ ำแนกตำมรำยงบ/รำย
แผนงำน/รำยยุทธศำสตร ์
● รำยงำนประกำศคณะกรรมกำรประกันสังคมจดัสรร
งบประมำณ 
● รำยงำนประกำศส ำนักงำนประกันสังคมจดัสรร
งบประมำณ 
  ฯลฯ 
 
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัตริำชกำร 
ประจ ำป ี

● รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยปฏิบัติ  
(รำยจังหวัด/รำยโครงกำร) 
● รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวมจ ำแนกตำม
ยุทธศำสตร์  
● ออกรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรภำพรวม จ ำแนกรำย
หน่วยปฏิบัติ (ทุกหน่วยปฏิบัติ) 
   ฯลฯ 

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 รำยงำนแผน-ผล กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 รำยงำนทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงิน 
 รำยงำนกำรโอนจัดสรรเงินตำมงวด 
 รำยงำนละเอียดกำรใช้เงินงบประมำณ (ภำครวม) 
 รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ(รำยหน่วย/รำยงบ/รำย

แผนงำน/รำยยุทธศำสตร/์รำยกำร 
 รำยงำนกำรคืนเงินเหลือจำ่ย (รำยหน่วย/รำยงบ/รำย

แผนงำน/รำยยุทธศำสตร/์รำยกำร) 
ฯลฯ 
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ข-3.งานติดตามและประเมินผล 
แผนผังการทํางานของระบบติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำแผน 
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี

(หน่วยงำน)/กนผ. 

จัดท ำแผนกำร 
ใช้จ่ำยเงิน 

(หน่วยงำน)/กค. 

หน่วยงำน 
(ส่วนกลำง/สปส.พื้นที่/

สปส.จังหวัด/สำขำ 

โอนจัดสรรเงินไปยัง

หน่วยงำน (รำยงวด) กค 

หน่วยงำนด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรและ

แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
 

ระบบงำน
กำรเงิน 

บันทึกผลกำรด ำเนินงำน 
(หน่วยงาน/กนผ.) 

ออกรายงานผลตามแผนปฏิบตัิราชการที่หน่วยงานขอรบัจัดสรร 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 รายหน่วยปฏบิัต ิ 

(รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน) 
- รายงานผล จําแนกตาม งาน/โครงการ  

(รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน) 
-  สามารถเรียกรายงานผลโครงการทีง่บผูกพันหรือกันเงินได้ 
- รายงานผล งาน/โครงการที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ในแบบแผนภูมิ 
 (รำยเดือน/รำยไตรมำส/รำยปีปฏิทิน) 

หน่วยงำนจัดท ำค ำขอ
จัดตั้งโครงกำร เพ่ิมเติม  
(ส่วนกลำง/สปส.พื้นที/่

สปส.จังหวัด/สำขำ 
 

ส่ง
ค ำ

ขอ
ตั้ง

โค
รง

กำ
ร 

หน่วยงำนท ำหนังสือถึง กค. 
เพื่อขอกันเงินโครงกำรฯ ไว้

ด ำเนนิกำรในปีถัดไป 
 

ส่งแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

จัดสรรเงินเพิ่มเติม/
เงินเหลือจ่ำย 

หน่วยงำนท ำหนังสือถึง กค. 
เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย 
ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

ประจ ำปี 
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ข-4.งานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ 
งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและงำนพัสดุของส ำนักงำนประกันสังคม ปัจจุบันปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual)  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนประกันสังคมมีทั้งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ส่วนกลำงและที่ต่ำงจังหวัด 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 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(1)  ตกลงรำคำ 
(2)  สอบรำคำ 
(3)  ประกวดรำคำ 
(4)  พิเศษ 
(5)  กรณีพิเศษ 
(6)  ประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่ำนผู้ให้บริกำรตลำดกลำง 
(7)  จ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีตกลง 
(8)  จ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือก 
(9)  จ้ำงออกแบบโดยวิธีตกลง 
(10)  จ้ำงออกแบบโดยวิธีคัดเลือก 
(11)  จ้ำงออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ำกัดข้อก ำหนด 
(12)  จ้ำงออกแบบโดยวิธีพิเศษ 
(13)  จ้ำงออกแบบโดยวิธีพิเศษประกวดแบบ 

หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อในปัจจุบัน 
หน่วยนับ/หน่วยสั่งซื้อในระบบ GFMIS ในปัจจุบันจะมีทั้งหมด 206 รำยกำร โดยเรียงล ำดับตำม

ตัวอักษรภำษำอังกฤษ ดังนี้ 
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หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

' นิ้ว KMH กิโลเมตรต่อชั่วโมง PPT อัตรำส่วนล้ำนล้ำน 
"2 ตำรำงนิ้ว KMN เคลวิน/นำที PRD งวด 
"3 ลูกบำศก์นิ้ว KMS เคลวิน/วินำที PRS คน 

%O ต่อ mille KPA กิโลปำสคำล PT 
ไพนท์, หน่วยวัด
ขนำดของเหลว US 

A/V ซีเมนส์ต่อเมตร KVA กิโลโวลต์แอมแปร์ QML กิโลโมล 

ACR เอเคอร์ L ลิตร QT 
ควอรท,หนว่ยวัด
ขนำดของเหลว US 

AU หน่วยนับกิจกรรม LB US ปอนด์ RF มิลลิฟำเรด 

BAG ถุง LHK 
ลิตร
ต่อ 100 กิโลเมตร RHO 

กรัม/ลูกบำศก์
เซนติเมตร 

BK เล่ม LMI ลิตร/นำที RM รีม 

BPH 
แกลลอนต่อ
ชั่วโมง (US) LMS ลิตร/โมลวินำที ROL Roll (ม้วน) 

BT. ขวด LPH ลิตรต่อชั่วโมง R-U นำโนฟำเรด 

C3S 
ลูกบำศก์เซนติเมตร/
วินำที LT Kilotonne SHE ผืน 

CAB ตู้ M เมตร SHT แผ่น 
CAN กระป๋อง M/L โมลต่อลิตร ST ชุด 
CAR คัน M/M โมลต่อลูกบำศก์เมตร STK ท่อน 
CCM ลูกบำศก์เซนติเมตร M/S เมตร/วินำที SYS ระบบ 
CD3 ลูกบำศก์เดซิเมตร M2 ตำรำงเมตร T หลักพัน 
CL เซนติลิตร M-2 1 / ตำรำงเมตร TM ครั้ง 
CM เซนติเมตร M2S ตำรำงเมตร/วินำที TO ตัน 
CM2 ตำรำงเซนติเมตร M3 ลูกบำศก์เมตร TOM ตัน/ลูกบำศก์เมตร 
CMS เซนติเมตร/วินำที M3H ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง TON US ตัน 
CRT กล่อง M3S ลูกบำศก์เมตร/วินำที TUB ท่อ 
CT คำร์ตัน MAC เครื่อง U1 แท่ง 
CUP ถ้วย MD มัด U10 ขด 
CV หีบ MEJ เมกะจูล U11 โคม 
DAY วัน MG มิลลิกรัม U12 คิว 
DEG องศำ MGL มิลลิกรัม/ลิตร U13 ปี๊บ 
DM เดซิเมตร MGO เมกะโอมห์ U14 ซอง 
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หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

DR ถัง MGQ 
มิลลิกรัม/ลูกบำศก์
เมตร U15 ดวง 

DZ โหล MH เมตร/ชั่วโมง U16 ดอก 
EA ชิ้น MHV เมกะโวลต์ U17 แผง 

EML 
หน่วยเอมไซน์/
มิลลิลิตร MI ไมล์ U18 ตลับ 

EU หน่วยเอมไซน์ MI2 ตำรำงไมล์ U19 เที่ยว 
FIL แฟ้ม MIN นำท ี U2 ตัว 

FOZ 
ออนซ์หน่วยวัด
ของเหลว US MIS ไมโครวินำที U20 นัด 

FT ฟุต ML มิลลิลิตร U21 แท่น 
FT2 ตำรำงฟุต MLI Milliliter act. ingr. U22 บำน 
FT3 ลูกบำศก์ฟุต MM มิลลิเมตร U23 ใบ 
FYR กิกะจูล MM2 ตำรำงมิลลิเมตร U24 ภำพ/รูป 
G กรัม MM3 ลูกบำศก์มิลลิเมตร U25 เรือน 
GA US แกลลอน MN เมกะนิวตัน U26 ล้อ 
GAU กรัมทองค ำ MNM มิลลินิวตัน/เมตร U27 ลัง 

GL 
gram act.ingrd / 
liter MPG ไมล์ต่อแกลลอน (US) U28 วง 

GLI กรัม/ลิตร MPL มิลิโมลต่อลิตร U29 เส้น 
GM กรัมต่อโมล MPS มิลลิปำสคำลวินำที U3 ลูก 
GM2 กรัม/ตำรำงเมตร MS พิโควินำที U30 หลอด 
GM3 กรัมต่อลูกบำศก์เมตร MS2 เมตร/วินำทีก ำลังสอง U31 หลัง 

GOH กิกะโอห์ม MSC 
ไมโครซเมนส์ต่อ
เซนติเมตร U32 เม็ด 

GPM แกลลอนต่อไมล์ (US) MSE มิลลิวินำที U33 ไมโครแอมแปร์ 
GRO ตัวใหญ่ MTH เดือน U34 ไมโครฟำเรด 
GRP กลุ่ม MWH เมกะวัตต์ ชั่วโมง U35 ไมโครเมตร 

H ชั่วโมง NA นำโนแอมแปร์ U36 
ไมโครกรัม/
ลูกบำศก์เมตร 

HA เฮกตำร์ NAM นำโนเมตร U37 ไมโครลิตร 
HL เฮกโตลิตร NG Gram act. ingrd. U4 กระสอบ 
HR. ชั่วโมง NI กิโลนิวตัน U40 ไมโครกรัม/ลิตร 
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หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

หน่วย
นับ/

หน่วย
สั่งซ้ือ 

ข้อความของ 
หน่วยการวัด 

IB พิโคฟำเรด NM นิวตัน/เมตร U5 กรง 

JKG จูล/กิโลกรัม NMM 
นิวตัน/ตำรำง
มิลลิเมตร U6 กรอบ 

JMO จูล/โมล NS นำโนวินำที U7 กระถำง 
JOB งำน OC ออนซ์ U8 กระบอก 

KAI 
Kilogram 
act. ingrd. P จุด U9 ก้อน 

KD3 
กิโลกรัมต่อลูกบำศก์
เดซิเมตร PAA คู ่ UNT หน่วย 

KG กิโลกรัม PAC แพค/ห่อ VAL 
วัสดุที่คิดมูลค่ำ
เท่ำนั้น 

KGM กิโลกรัม/โมล PAL แพลเลต VAM โวลต์แอมแปร์ 
KGS กิโลกรัมต่อวินำที PAS ปำสคำลวินำที WKS สัปดำห์ 
KIK kg act.ingrd. / kg PC. เมกะโวลต์แอมแปร์ Y ปี 

KJK กิโลจูล/กิโลกรัม PGL 
กิโลกรัมต่อลูกบำศก์
เมตร YD หลำ 

KJM กิโลจูล/โมล PMI หนึ่ง/นำที YD2 ตำรำงหลำ 
KM กิโลเมตร PPB อัตรำส่วนพันล้ำน YD3 ลูกบำศก์หลำ 
KM2 ตำรำงกิโลเมตร PPM อัตรำส่วนล้ำน     

 
ข-5. งานการเงิน 

งำนกำรเงินของส ำนักงำนประกันสังคมปัจจุบันปฏิบัติงำนแบบผสมกันระหว่ำง ระบบ Sapien กับกำร
ปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) และกำรใช้โปรแกรม Excel 

งำนกำรเงินครอบคลุม งำนลูกหนี้ งำนเจ้ำหนี้ งำนกำรเงิน งำนเงินยืม และคืนเงินทดลองจ่ำย 
 
ข-6. งานบัญชี 

 งำนบัญชีของส ำนักงำนประกันสังคมปัจจุบันปฏิบัติงำนแบบผสมผสำนกันระหว่ำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและปฏิบัติงำนด้วยมือ (Manual) และกำรใช้โปรแกรม Excel งำนบำงส่วนอยู่ในระบบ Sapien 
บำงส่วนก็ปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ GFMIS และระบบ Service Desk Plus ใช้ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน
คอมพิวเตอร์ 

 งำนบัญชีครอบคลุมงำนเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด เช่น บัญชีแยกประเภท (General Ledger) และงำน
บริหำรทรัพย์สิน (Fixed Asset) 
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ตัวอย่าง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ล ำ
ดั
บ
ที ่

รหัส
ทรัพ
ย์สิน 

รำยกำ
ร 

รุ่น แบบ 
ขนำด 

ลักษณะ 
หมำยเล
ขเครื่อง 

ศูนย์
ต้นทุน/ 
หน่วย
รับ 

งบประ
มำณ 

วดป. เลขที่
เอกสำ

ร 

ผู้ขำย/
ผู้รับ

จ้ำง/ผู้
บริจำค 

ปร
ะ 
เภ
ท

เงิน 

วิธี
ได้มำ 

รำคำ อำยุ
กำร
ใช้
งำน 

หน่
วยง
ำน 

หน่
วย
รับ
งบ
ปร
ะมำ
ณ 

วัน
ที่
บัน
ทึก
ข้อ
มูล 

ห
ม
ำ
ย
เห
ตุ 

36
5 

สปส
.ส
บท. 
13-
19-
001 
63/
3 

เครื่อง
ส ำรอง
ไฟฟ้ำ 
ขนำด 
1kVA 
Chup
hotic 
PT100
0 

12534
UP191
528 

17006
00006 

ส่งมอบ 
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 e-
biddi
ng 

2,300
.00 

5 ชล
บุรี 

 5 
ม.ค
. 
256
4 

 

36
6 

สปส
.ส
บท. 
1-
19-
002
63/
3 

เครื่อง
ส ำรอง
ไฟฟ้ำ 
ขนำด 
1kVA 
Chup
hotic 
PT100
0 

12534
UP191
541 

17006
00006 

ส่งมอบ 
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 e-
biddi
ng 

2,300
.00 

5 ชล
บุรี 

 5 
ม.ค
. 
256
4 

 

36
7 

สปส
.ส
บท. 
13 
19-
003
-
63/
3 

เครื่อง
ส ำรอง
ไฟฟ้ำ 
ขนำด 
1kVA 
Chup
hotic 
PT100
0 

12534
UP191
540 

17006
00006 

ส่งมอบ 
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 e-
biddi
ng 

2,300
.00 

5 ชล
บุรี 

 5 
ม.ค
. 
256
4 

 

36
8 

สปส
.ส
บท. 
13-

เครื่อง
ส ำรอง
ไฟฟ้ำ 
ขนำด 

12534
UP191
529 

17006
00006 

ส่งมอบ 
3 ก.ย.
63 

สญ ซ.
009/2
563  

บจก. 
คอมพิ
วเตอร์ 
ยูเนียน 

3 e-
biddi
ng 

2,300
.00 

5 ชล
บุรี 

 5 
ม.ค
. 
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ล ำ
ดั
บ
ที ่

รหัส
ทรัพ
ย์สิน 

รำยกำ
ร 

รุ่น แบบ 
ขนำด 

ลักษณะ 
หมำยเล
ขเครื่อง 

ศูนย์
ต้นทุน/ 
หน่วย
รับ 

งบประ
มำณ 

วดป. เลขที่
เอกสำ

ร 

ผู้ขำย/
ผู้รับ

จ้ำง/ผู้
บริจำค 

ปร
ะ 
เภ
ท

เงิน 

วิธี
ได้มำ 

รำคำ อำยุ
กำร
ใช้
งำน 

หน่
วยง
ำน 

หน่
วย
รับ
งบ
ปร
ะมำ
ณ 

วัน
ที่
บัน
ทึก
ข้อ
มูล 

ห
ม
ำ
ย
เห
ตุ 

19 
004
-
63/
3 

1kVA 
Chup
hotic 
PT100
0 

ตรวจ
รับ 16 
ธ.ค.63 

ลว. 11 
มิ.ย. 
2563 

256
4 

36
9 

สปส
.ส
บท. 
13-
19-
005
-
63/
3 

เครื่อง
ส ำรอง
ไฟฟ้ำ 
ขนำด 
1kVA 
Chup
hotic 
PT100
0 

12534
UP191
527 

17006
00006 

ส่งมอบ 
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 e-
biddi
ng 

2,300
.00 

5 สร
ะแ
ก้ว 
สำ
ขำ 
อรั
ญ
ปร
ะเท
ศ 

 5 
ม.ค
. 
256
4 

 

       รวม 5        
รวม 3,031

,970 
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√ 

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 

ประเภท.................(3)………….รหัส. ..............(4)……….....ลกัษณะ/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 
ป ี

ที่
เอกสำร 

รำยกำร จ ำนวน
หน่วย 

รำคำต่อ
หน่วย/
ชุด/กลุ่ม 

มูลค่ำ
รวม 

อำยุ
กำรใช้
งำน 

อัตรำ
ค่ำ

เสื่อม
รำคำ 

ค่ำเสื่อม
รำคำ

ประจ ำปี 

ค่ำเสื่อ
รำคำ
สะสม 

มูลค่ำ
สุทธิ 

หมำย
เหตุ 

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
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ประวัติการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
ครั้งที่ วัน เดือน ปี รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
(23) (24) (25) (26) (27) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ตัวอย่ำง กำรบันทึกข้อมูลอำคำร 
ระบบบันทึกข้อมูล อำคำรส ำนักงำนประกันสังคม ส่วนกลำง เขตพ้ืนที่ ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ และจังหวัด/สำขำ 

โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 
1. ลักษณะอำคำร (ซื้อที่ดิน, ซื้ออำคำรพร้อมที่ดิน, เช่ำอำคำร, อยู่กับอำคำรของศำลำกลำง (หรือสร้ำง

เป็นอำคำรแยกออกมำ แต่อยู่ในบริเวณศำลำกลำงจังหวัด) และ อยู่กับอำคำรของกลุ่มกระทรวงแรงงำน  
2. ขนำดเนื้อที่ (ไร่-งำน-ตรว.) 
3. ขนำดพ้ืนที่ใช้สอย (ตรม.) ขอให้ระบุพ้ืนที่ทั้งภำยนอกและภำยในอำคำร และกรณีมีมำกกว่ำ 1 

อำคำรขอให้ระบุแยกแต่ละอำคำร 
4. ลักษณะของอำคำร เช่น จ ำนวนอำคำร, จ ำนวนชั้น, จ ำนวนคูหำ, อำคำรพำณิชย์, อำคำรตึกให้เช่ำ 

ส ำนักงำนประกันสังคมอยู่ชั้นที่เท่ำไหร่ (ตัวอย่ำงสำขำบำงบัวทอง) 
5. ประวัติของอำคำรและที่ดิน 

5.1 วันที่ซื้อ/เช่ำ พร้อมวงเงินที่ซื้อ/เช่ำ (ซื้อ/เช่ำ/ได้ที่ดิน จำกไหน เช่น ซื้อที่เอกชน, ได้ที่รำชพัสดุ, 
ได้ที่จำกกรมทรัพยำกร เป็นต้น) 

5.2 วันที่เปิดท ำกำร 
 5.3 วันที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับภำพลักษณ์/ปรับภูมิทัศน์ พร้อมวงเงิน และช่วงเวลำที่

ด ำเนินกำร 
5.4 กรณีย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนฯ ขอให้ระบุข้อมูลที่ตั้งเดิมด้วย เช่น ย้ำยจำกที่ไหน, อำคำรลักษณะ

อย่ำงไร, ค่ำเช่ำเท่ำไหร่ (ถ้ำมี) 
 5.5 ระบุสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ ภำยในส ำนักงำน เช่น รั้ว ถังเก็บน้ ำ โรงจอดรถยนต์ ป้อมยำมรักษำกำรณ์ 

เป็นต้น 
 

ตัวอย่ำง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
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ตัวอย่างงานบัญชี 
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ภาคผนวก ค  
แบบฟอร์มประวัติทีมงาน 

ประวัติทีมงาน 
1. ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อ-นำมสกุล     
อำยุ     ปี    สัญชำติ         ศำสนำ       ภำษำ     
ชื่อบริษัท………………………………………………………………………………………………………………………………..    
ต ำแหน่งงำนในบริษัท          
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในบริษัท      
จ ำนวนปี/เดือน ที่ท ำงำนกับบริษัทปัจจุบัน        ปี          เดือน 
ตําแหน่งที่จะถือครองตามโครงการนี้     
รำยละเอียดของหน้ำที่ / ควำมรับผิดชอบในโครงกำรนี้    
ควำมสำมำรถพิเศษ      

2. ประวัติการศึกษา   
          สถำบันกำรศึกษำ       วุฒิกำรศึกษำ      
 ปีที่เข้ำศึกษำ             ปีที่จบกำรศึกษำ       

3. ประสบการณ์ 

 ปีที่ท ำงำน ตั้งแต่ พ.ศ.       ถึง       
          องค์กร/บริษัทผู้ว่ำจ้ำง     

ต ำแหน่ง               
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ              
  

4. สําเนาใบรับรอง (Certificate) หรือสําเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

5. คํารับรอง 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและได้ลงนำมเป็นหลักฐำนว่ำข้อมูลเหล่ำนี้แสดงถึงตัวข้ำพเจ้ำ คุณสมบัติ และ
ประสบกำรณ์ของข้ำพเจ้ำอย่ำงแท้จริง 
ลงชื่อ       ลงชื่อ                          

(  )                   (        ) 
ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทนำยจ้ำงปัจจุบัน              ต ำแหน่ง    

           วันเดือนปี      
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ภาคผนวก ง 
หนังสือแสดงเจตนาไม่เปดิเผยข้อมูลของสํานักงานประกันสังคม 

เขียนที่............................................................  
                            วันที่...............................................................  
 ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)...................................................................เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน
.........................................................ท ำงำนในต ำแหน่ง.......................................................................................
ของบริษัท.....................................................................................อันเป็นบริษัท เอกชนซึ่งเข้ำมำด ำเนินกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ขอแสดงเจตนำไม่เปิดเผยข้อมูลต่อ ส ำนักงำน
ประกันสังคม ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำฯ จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่ำง  ๆ รำยละเอียดทำงเทคนิค โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ เอกสำรหรือวัสดุโดๆ ไม่ว่ำอยู่ในรูปแบบใดของส ำนักงำนประกันสังคม อันข้ำพเจ้ำได้รับมำ
เนื่องจำก กำรที่ได้เข้ำมำปฏิบัติงำนในส ำนักงำนประกันสังคม โดยจะรักษำไว้เป็นควำมลับ 
 ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำฯ จะไม่กระท ำหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนใดกระท ำกำรคัดลอก เลียนแบบ ส ำเนำบันทึก ตัด
แปลง ไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำนประกันสังคม 
 ข้อ 3 หำกข้ำพเจ้ำฯ ได้ฝ่ำฝืนตำมข้อ 3 และข้อ 2 รวมทั้งบุคคลอ่ืนโด ซึ่งได้ทรำบข้อมูลของ 
ส ำนักงำนประกันสังคมจำกข้ำพเจ้ำฯ โดยมิชอบ ได้ฝ่ำฝืนตำมข้อ 1 และข้อ 2 ข้ำพเจ้ำฯยินยอมรับผิดตำม 
กฎหมำยทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำ 
 ข้อ 4 หนังสือฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีผลตลอดไปไม่ว่ำด้วยเหตุใด 
 ข้ำพเจ้ำฯ ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมข้ำงต้นแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนพร้อมมอบให้แก่ 
ส ำนักงำนประกันสังคม........................................ .........ผู้ยนิยอมตกลง 
 
                (…………………….…………………………) 
       ........................................................พยำน 
                 (…………………….……………………..…) 
       ........................................................พยำน 
 


