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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานประกันสังคมมีพันธกิจในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกั นการดำรงชีวิตที่มั่นคง และมีภารกิจให้การคุ้มครองดูแลสิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกันตนทั้งในส่วนที่เป็นลู กจ้างในสถานประกอบการตามมาตรา 33 และที่เป็นผู้ประกันตน
ในรูปแบบสมัครใจตามมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งสิ้นประมาณ 16.4 ล้านคน (เดือนพฤษภาคม 2563)
ให้บริการธุรกรรมตามข้อบังคับของกฎหมายแก่สถานประกอบการที่เป็นนายจ้างอยู่ประมาณ 486,000 ราย
รวมถึงการทำธุรกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคม เช่น สถานพยาบาล
ธนาคารและหน่วยบริการอื่น ๆ โดยการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน
เนื่องจากภาระงานที่มีป ริมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่ว นของบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
ณ สำนักงานที่เป็น หน่ว ยปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้ว ยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์สูง และระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักที่ ช่วยสนับสนุนการให้บริการได้เป็นอย่างดี
จึงสามารถให้บริการแก่นายจ้างสถานประกอบและผู้ประกันตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยอายุการใช้งาน
ของระบบสารสนเทศและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้เกิดช่องทางและรูปแบบในการทำธุรกรรม
ใหม่ ๆ มากมาย จำเป็นต้องมีการดำเนิ นการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล การบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเดิม พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะนำมาให้บริการเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มจำนวนมาก
ขึ้น ดังนั้น ในปี 2554 สำนักงานประกันสังคมจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคมในรูปแบบ Web
Application เพื่อทดแทนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม แต่เนื่องจากปัญหาความ
ล่าช้าของผู้รับจ้างพัฒนาระบบและด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดซอฟท์แวร์ที่มี อยู่ในขณะนั้น
ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงประกอบกับสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ทำให้สำนักงานประกันสังคมไม่สามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการได้
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประกันสังคมอย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองนโยบายรั ฐบาลดิจิทัล
สำนักงานประกันสังคมจึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Mainframe เป็น ระบบ Web Application อย่างเร่งด่ว น โดยพัฒ นาและปรับ ปรุ งระบบสารสนเทศงาน
ประกัน สังคมในรูป แบบ Web Application และทำการโอนย้ายข้อมูล จากเครื่ องคอมพิว เตอร์เมนเฟรม
สู่ฐานข้อมูลใหม่ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและทดสอบการใช้งานปริมาณมากด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกัน
ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” เพื่อรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) กำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนดเป้ าหมายประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานทำและมีรายได้ที่มั่งคง โดยมุ่ง
ลดความเลื่อมล้ำระหว่างประชาชน สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทัดเทียม ยกระดับคุณภาพบริการ
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สาธารณสุข ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นธรรมเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งการแก้ปัญหาการทุจริต
ในภาคราชการและการปรับ เพิ่มประสิทธิภ าพของหน่ว ยงานภาครัฐ ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ ได้นำมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื ่ อ พั ฒ นาระบบ Web Application สำหรั บ รองรั บ การทำงานของงานประกั น สั ง คม
เพื่อทดแทนระบบ Sapiens Application เดิมของสำนักงานประกันสังคม
2.2. เพื ่ อ ถ่ า ยโอนข้ อ มู ล (Migration) และประสานข้ อ มู ล (Synchronization) จากเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ Mainframe ตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคม
แบบ Web Application ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2.3. เพื ่ อ การวางระบบ และพั ฒ นาการบู ร ณาการข้ อ มู ล สารสนเทศภายใน และรองรั บ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกองค์กร
2.4. พัฒนาระบบ Infrastructure ขององค์กรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. เงื่อนไขการเสนอราคา
3.1. ขอบเขตเอกสารข้อเสนอโครงการ : ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องทำการเปรียบเทียบรายละเอียด
และเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) เป็นรายข้อ
(Statement of Compliance) ของเอกสารโครงการปรั บ เปลี ่ ย นระบบงานประกั น สังคม
บนเครื่องคอมพิว เตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application โดยใช้ตัว อย่างแบบฟอร์ม
การเปรียบเทียบตามตารางที่ 1 ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณี ที่ต้องมีการ
อ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องระบุให้ เห็ น
อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิง
ถึงนั้นอยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึง
ให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับ
เอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องส่งเอกสารเปรียบเทียบ
พร้อมเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 1 วัน นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
หากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่ดำเนินการตามข้อนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคา
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อ้างถึงข้อ

ข้อกำหนด/อุปกรณ์
ที่ต้องการ

เอกสารอ้างอิง
ข้อกำหนด/
เปรียบเทียบ
อุปกรณ์
ที่นำเสนอ
ให้ระบุคุณลักษณะ ตรงตาม
ระบุหมายเลขหน้า
เฉพาะที่ผู้ยื่น
ข้อกำหนด/ดีกว่า ของเอกสารอ้างอิง
ข้อเสนอราคาเสนอ ข้อกำหนด
ของผูย้ ื่นข้อเสนอ
ราคา

ระบุหัวข้อให้ ให้คัดลอกคุณลักษณะ
ตรงกับหัวข้อ เฉพาะที่สำนักงาน
ที่ระบุใน
ประกันสังคมกำหนด
เอกสาร
มากรอกในช่องนี้
ประกวดราคา
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
3.2. ราคาที่เสนอ ต้องเป็นราคารวมทั้งโครงการ ทั้งนี้ต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีต่างๆ
3.3. ระบบงานที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นทั้งหมดจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคม และ
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการของผู้ว่าจ้าง
4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

มีความสามารถทางกฎหมาย
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศและเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นด้วย
4.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7. เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้มีอาชีพและมีวัตถุประสงค์ที่จะรับจ้างในโครงการนี้
4.8. ไม่เป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร ่ว มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้ อเสนอให้แก่ส ำนักงาน
ประกันสังคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.10. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง
4.11. กำหนดให้ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
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4.12. ต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีบุคลากรเฉพาะทางที่สามารถทำหน้าที่คัดสรร จัดจ้าง ให้คำแนะนำ
รวมถึงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งและใช้งานระบบในการจัดซื้อครั้งนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4.13. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์และมีผลงานในการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบ
สารสนเทศหรือ ผลงานเกีย่ วกับจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ มูลค่าไม่
ต่ำกว่า 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้ว น) ในสัญญาเดียว ในระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบโครงการ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา ซึ่งเป็นคู่สัญญาตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่สำนักงานประกันสังคมเชื่อถือ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน มาในวั น ยื ่ น เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) ซึ ่ ง สำนั ก งาน
ประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เสนอ
4.14. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ยื่นข้อเสนอในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ตามข้อกำหนด โดยสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นของแท้
(Genuine) เป็นของใหม่ (Brand New) ไม่ใช่อุปกรณ์เก่าใช้แล้ว (Unused) หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว
และนำมาปรับปรุงใหม่ (Reconditioned) สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องครอบคลุมรายการผลิตภัณฑ์ได้แก่
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการฐานข้อมูล
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงาน
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับจัดเก็บระบบงาน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
- ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้เป็น Monitoring Server
- ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
- ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
- ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS
- ซอฟต์แวร์ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ (Application Server Software)
- ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน (Development Tool)
- ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานเป็นระบบรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence)
- ชุดซอฟต์แวร์สำหรับแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนข้อมูล
- ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูล
4.15. สำนักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลัง กรณีหากพบว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคาไม่มีคุณสมบัติเชี่ย วชาญในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ระบุไว้ในเอกสารใบเสนอราคา
และพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา สำนั กงานประกันสังคมมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้
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5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในโครงการนี้เป็นงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีเทคนิคและ
คุณลักษณะเฉพาะ ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความเข้าใจในขอบเขตการดำเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอ
สำนั ก งานประกั น สั ง คมจะพิ จ ารณาตั ด สิ น โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ราคา
(Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
5.1. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)
กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30
5.2. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 70
เกณฑ์พิจารณาคุณภาพ
คุณสมบัติด้านคุณภาพและ
การทดสอบระบบที่นำเสนอ

รายละเอียด
การทดสอบและการพิสูจน์ระบบที่นำเสนอ (POC : Proof of Concept)
แบ่งการทดสอบ ดังนี้
- ทดสอบความเข้าใจใน ขอบเขตงานและข้อกำหนดเฉพาะในเชิงของ
สถาปั ต ยกรรมการออกแบบ โดยการนำเสนอสถาปั ต ยกรรมของ
ระบบงาน แนวทางการพัฒนา มาตรฐานการพัฒนา การโอนย้ายข้อมูล
แผนการดำเนินการและการควบคุมความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการ
ดำเนินงานและการกำกับเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตาม
พรบ. ที่เกีย่ วข้อง จากขอบเขตงานและข้อกำหนดเฉพาะ (20 คะแนน)
- ทดสอบความเข้าใจและการออกแบบระบบงานตามขอบเขตงานและ
ข้อกำหนดเฉพาะในเชิงของกระบวนการทำงาน (10 คะแนน)
- การทดสอบเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร ในส่ ว นของความสามารถของระบบที่
นำเสนอและความถูกต้องในการโอนย้ายข้อมูล (40 คะแนน)
รวมทั้งสิ้น

6. ภาพรวมของระบบงานสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่บริหารงานด้านการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ ผู้ประกันตน
ได้รับความคุ้มครองทั้งในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุ พพลภาพ และการเสียชีวิต ทั้งนี้ รวมไปถึง
การคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ซึ่งได้มีการแบ่งกองทุนออกเป็นสองกองทุน ได้แก่
กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนถูกจัดตั้งเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง
กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน และกองทุนประกันสังคมมีการจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตให้กับประชาชน เพื่อใช้
แรงงาน ได้ แ ก่ การใช้ ส ิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละคุ ้ ม ครองกรณี เ จ็ บ ป่ ว ยและการรั บ บริ ก ารทางการแพทย์
กรณีว่างงาน กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีเสียชีวิต เนื่องจากปริมาณงานและจำนวนข้อมูลด้าน
งานประกันสังคมที่มีจำนวนมาก สำนักงานประกันสังคมจึงได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนิ นงาน
โดยปัจจุบันยังคงใช้ระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมจัดเก็บและประมวลข้อมูลของระบบงานประกันสังคมซึ่งเป็น
ระบบหลักอยู่ ทั้งนี้เป็นที่รับทราบกันทั่วไปว่าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย
มีประสิทธิภาพต่ำ และไม่สามารถขยายเพื่อให้รองรับการประมวลผลข้อมูลและการให้บริการของสำนักงาน

คะแนน
70

70
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ประกั น สั ง คมที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ทุ ก ๆ ปี ไ ด้ ดั ง นั ้ น สำนั ก งานประกั น สั ง คมจึ ง มี โ ครงการปรั บ เปลี ่ ย นระบบงาน
ประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application โดยมีเป้าหมายให้นำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถในการขยายระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถรองรับ การขยายตัวของข้อมูลและ
การให้บริการแก่ประชาชนได้ในอนาคต
ระบบงานประกันสังคมที่มีอยู่เดิม
ปัจจุบันการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล ของระบบงานประกันสังคมส่วนใหญ่ทำงานบนเครื ่ อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรม Sapiens System และ VSAM Data Sets โดยใช้เครื่องเมนเฟรม IBM System z114
ทำงานบนระบบปฏิ บ ั ติ การ OS/390 ทำหน้าที่ประมวลผลข้ อมูล เชื่อมต่อ กับ Direct Access Storage
Device ทั้งนี้ เครื่องเมนเฟรมและเครือข่ายการสื่อสารสามารถแสดงได้ ดังนี้

แผนผังแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม และเครือข่ายการสื่อสาร ที่ DC-Site

แผนผังแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม และเครือข่ายการสื่อสาร ที่ DR-Site
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เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลของระบบประกันสังคมสามารถแสดงได้ดังผังต่อไปนี้
6.1. สำหรั บ โปรแกรมประยุ ก ต์ ข องระบบประกั น สั ง คมนั ้ น โปรแกรมประมวลผลข้ อ มู ล มี ทั้ ง
การประมวลผลแบบ Batch และ Online Transaction Processing (OTP) โดยใช้ภาษา VS
Cobol ll และ CICS โดยแบ่งออกเป็นระบบงานย่อยต่าง ๆ ได้แก่
6.1.1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
6.1.2. ระบบเงินสมทบ
6.1.3. ระบบประโยชน์ทดแทน
6.1.4. ระบบบริการทางการแพทย์
6.1.5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
6.1.6. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
6.1.7. ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
6.1.8. ระบบตรวจสอบ
6.1.9. ระบบงานนิติการ
6.2. คุณลักษณะสังเขปของระบบเหล่านี้ มีดังนี้
6.2.1. ระบบทะเบี ย นนายจ้ า งและผู ้ ป ระกั น ตน เป็ น ระบบจั ด การข้ อ มู ล นายจ้ า งและ
ผู้ประกันตนตั้งแต่การลงทะเบียน การว่าจ้าง ตลอดจนการโอนย้าย
6.2.2. ระบบเงินสมทบ เป็นระบบจัดการข้อมูลการเก็บเงินสมทบและติดตามการจัดเก็บเงิน
สมทบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6.2.3. ระบบประโยชน์ทดแทน เป็นระบบจัดการด้านการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรับเรื่องการขอรับประโยชน์ทดแทน การวินิจฉัย การตัดจ่าย
ตลอดจนการติ ด ตามการจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
มีประสิทธิภาพ
6.2.4. ระบบบริการทางการแพทย์ เป็นระบบจัดการข้อมูลทางด้านการลงทะเบียนของ
สถานพยาบาล การเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตน การตรวจสอบสิทธิการใช้
บริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาล การรับบริการทางการแพทย์ ของผู้ประกันตน
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และการจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคำนวณการเหมาจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาล
6.2.5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลด้านการรับและจ่ายเงิน
ตามความต้องการของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
6.2.6. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม เป็นระบบจัดทำการบัญชีตามการรับ – จ่ายเงินของ
ระบบการเงิน
6.2.7. ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมารฐานข้อมูล เป็นการจัดเตรียมโครงสร้าง
เพื่อรองรับแผนที่ข้อมูลให้กับระบบสารสนเทศต่างๆ ของสำนักงานประกันสัง คม
เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็ นไปอย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง และมีการกำหนด
มาตรฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันในทุกระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้องของข้อมูล
และไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและสะดวกต่อการบูรณาการข้อมูล
6.2.8. ระบบตรวจสอบ เป็นระบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง และ
ผู้ประกันตนระหว่ างข้อมูลที่มีอยู่กับข้อเท็จจริง โดยเน้นการติดตามขั้นตอนทำงาน
สถานการณ์ตรวจสอบและการแจ้งเตือนตามเวลา
6.2.9. ระบบงานนิ ต ิ ก าร เป็ น ระบบจั ด การงานนิ ต ิ ก ารของสำนั ก งานประกั น สั ง คม
รายละเอียดความต้องการเฉพาะของระบบงานข้างต้น
6.3. ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงของระบบงานประกันสังคมเดิม : ความต้องการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเดิมโครงการนี้
มีสาเหตุมาจากเหตุผลต่างๆ ต่อไปนี้
6.3.1. เครื่องเมนเฟรม ระบบปฏิบัติการ ตลอดจนเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบปิด
(Proprietary System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกจำกัดเฉพาะเจ้าของเทคโนโลยีเพียงรายเดียว
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการบำรุงรักษาและการดำรงอยู่ได้ของระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของเทคโนโลยีนั้นๆ
6.3.2. ระบบงานตลอดจนภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เป็นเทคโนโลยี
ที่ล้าสมัยและใกล้จะถูกยกเลิกใช้งานในอนาคต
6.3.3. โครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลมีลักษณะเป็นไฟล์ VSAM ซึ่งมีข้อจำกัดในการรองรับ
การขยายระบบงาน
6.3.4. ระบบสารสนเทศเดิมไม่สามารถรองรับนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ให้แก่
ผู้ประกันตนได้ เช่น การให้บริการผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile) หรือการ
ให้บริการผ่านเว็บเซอร์วิส (Web Service) ได้
6.3.5. สำนักงานประกันสังคมมีความเสี่ยงสูง และประสบกับปัญหาในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเดิม เพื่อทำหน้าที่บำรุงรักษา
และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
6.3.6. กล่ า วโดยสรุ ป คื อ ข้ อ จำกั ด ด้ า นเทคโนโลยี ข องระบบสารสนเทศของสำนั ก งาน
ประกั น สั ง คมที ่ม ี อ ยู ่ใ นปั จจุ บ ัน มี ผ ลเสี ยสามประการได้ แก่ ประการแรก การใช้
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เทคโนโลยีที่ล้าสมัยมีความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่ของระบบสารสนเทศและส่งผลต่อการ
ดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมอย่างมีสาระสำคัญ ประการต่อมา คือเทคโนโลยี
ที่ไม่มีการพัฒนาต่อจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการ
ดำเนินงานให้บริการแก่ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมในอนาคต ประการ
สุดท้าย เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลต่อปัญหาพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สำนักงานประกันสังคม
6.4. ภาพรวมของความต้องการในการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application
6.4.1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่รองรับเทคโนโลยีที่มีลักษณะ
เป็ น ระบบเปิ ด (Open System) แทนที ่ เ ทคโนโลยี ท ี ่ ม ี อ ยู ่ เ ดิ ม ที ่ เ ป็ น ระบบปิ ด
(Proprietary System)
6.4.2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานประกันสังคมให้มีลักษณะเป็น Web Application
ซึ่งรองรับการให้บริการแทนระบบงานเดิม (Sapiens) โดยผู้ใช้งาน ได้แก่ ข้าราชการ
พนั ก งาน และเจ้ า หน้ า ที ่ ป ระกั น สั ง คม ตลอดจนพั ฒ นาระบบในรู ป แบบ API
(Application Programming Interface) หรือ microservice เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
เพื่อให้บริการผู้ประกันตนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนางาน ในอนาคต
เช่น การให้บริการผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile) หรือการให้บริการผ่าน
เว็บเซอร์วิส (Web Service)
6.4.3. โอนย้ายข้อมูลระบบงานประกันสังคมที่ จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ มี
ลักษณะเป็นไฟล์ VSAM มาจัดเก็บลงในฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
(Relational Database) โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับการขยายตัวของข้อมูลด้านการประกันสังคมได้
6.4.4. ระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ
หรือเพิ่มขีดความสามารถในการให้ บริก ารด้ านสารสนเทศแก่ประชาชนได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง (High Availability)
6.5. การปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคม
ระบบงานประกันสังคมเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน
ประกันสังคมด้านการบริหารเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ กองทุนและการลงทุน ซึ่งระบบงาน
ส่วนใหญ่เดิมทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ที่ถูกพัฒนาและใช้งานตั้งแต่ พ.ศ. 2533
จนถึงปัจ จุบ ัน และระบบงานบางส่ว นเป็นระบบงานแบบ Web Application ที่ถูกพัฒ นา
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
การพัฒนาระบบงานประกันสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนจากระบบงานที่ทำงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรม ไปสู่ระบบ Web Application นั้น ต้องมีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยน
ทั ้ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ซึ ่ ง เดิ ม จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะ Virtual Storage Access Method
(VSAM) ไปสู่การจัด เก็บ ข้ อ มู ล แบบ Relational Database ที่จัดเก็บโดย DBMS และการ
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พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมในลักษณะ Mainframe Online Programming
ไปสู่ Web-based Application โดยระบบต้องมีความสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและงานที่มี
จำนวนมากและต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้ รวมทั้งระบบต้องออกแบบให้มี
การทำงานในลักษณะ High Availability (HA) สามารถทำงานได้ตลอดเวลา แม้จะมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดความเสียหาย โดยมีระบบงานที่ต้องพัฒนาอย่างน้อย ดังนี้
6.5.1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
6.5.2. ระบบเงินสมทบ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
6.5.3. ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
6.5.4. ระบบประโยชน์ทดแทน (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตนนอก
ระบบ ม.40)
6.5.5. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
6.5.6. ระบบบริการทางการแพทย์ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตน
นอกระบบ ม.40)
6.5.7. ระบบการเงิน กองทุนประกันสังคม (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
6.5.8. ระบบบั ญ ชี ก องทุ น ประกั น สั ง คม (มาตรา 33, ผู ้ ป ระกั น ตนโดยสมั ค รใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
6.5.9. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40
6.5.10. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
6.5.11. ระบบตรวจสอบ
6.5.12. ระบบนิติการ
6.5.13. ระบบเชื ่ อ มโยงบรู ณ าการแลกเปลี ่ ยนข้ อ มู ล ระหว่ า งสำนั ก งานประกั น สั ง คมกับ
หน่วยงานภายนอก
6.5.14. ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ e-Self service โครงการ Bigdata และ โครงการ
พัฒนาระบบ ERP
7. ขอบเขตการดำเนินงาน
โครงการปรั บ เปลี ่ย นระบบงานประกั นสัง คมบนเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เมนเฟรมเป็ น ระบ บ Web
Application มีรายละเอียดดังนี้
7.1. วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบงานประกันสังคม
7.2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
7.3. จัดหาซอฟต์แวร์ (Software) สำเร็จรูป ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
7.4. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบงานประกันสังคม ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
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7.5. ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบงานประกันสังคมจากระบบคอมพิวเตอร์ Mainframe ไปยัง
ฐานข้อมูลระบบงานใหม่ที่ผู้รับจ้างพัฒนาและติดตั้ง
7.6. ผู้ย ื่น ข้อเสนอราคาต้องมีคณะทำงานที่ประกอบด้ว ยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยแนบประวัติ ประสบการณ์
การทำงาน หลักฐานการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
บุคลากร โดยบุคลากรหลักนั้นต้องลงรายมือชื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์ม
ภาคผนวก ก และลงรายมือชื่อรับรองในหนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน
ประกันสังคม ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ข ในกรณีที่กำหนดให้มี Certified ให้แนบหลักฐาน
การได้ ร ั บ Certified มาพร้ อ มวั น ยื ่ น เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding)
ประกอบด้วยบุคลากรหลักดังนี้
ลำดับ
ตำแหน่ง
1 ผู้จัดการโครงการ
(Project Manager)

2

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
(Assistant
Project Manager)

จำนวน
ความรับผิดชอบ
1
กำหนดแผนการดำเนิน
โครงการ ติดตามและควบคุม
การดำเนินงานในโครงการ
ให้สำเสร็จลุล่วง ตาม
วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ
ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในโครงการ และรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

1

ทำงานร่วมกับผู้จัดการ
โครงการ ในการติดตาม ดูแล
งานในโครงการ ให้เสร็จ
สมบูรณ์ ภายในระยะเวลา
ที่โครงการกำหนด พร้อมทั้ง
จัดการปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดขึ้นในโครงการ และ
รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือดีกว่า
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
และมีประสบการณ์ด้าน
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
ให้กับหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชน
อย่างน้อย 3 โครงการ
สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท(กลุ่มวิชาชีพ
ICT) มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี
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3

ผู้จัดการเปลี่ยนแปลง
(Project
Change Manager)

1

4

ผู้ประสานงานโครงการ

3

5

ผู้จัดการ การรับประกัน
คุณภาพและความเสี่ยง

1

6

นักจัดการด้านการ
รับประกันคุณภาพและ
ความเสี่ยง

1

7

นักวิเคราะห์กระบวนการ
ธุรกิจของระบบงาน
(Business Analyst)

9

ตรวจสอบการปรับเปลี่ยน
รายการพัสดุ และความ
ต้องการระบบงาน (Change /
New Requirement)
เทียบตามความต้องการตาม
ข้อกำหนดใน TOR และจัดทำ
รายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ และติดตาม ควบคุม
รายงานการปรับเปลี่ยน
รายการพัสดุ และความ
ต้องการระบบงาน ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายฯ และเป็นไป
ตามแผนงานที่ได้กำหนด
สนับสนุนผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ และ
ประสานงานเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สื่อสารและแจ้งนัดหมาย
ประชุม จัดทำรายงานประชุม
จัดทำและส่งมอบเอกสาร
โครงการให้เป็นไปตามสัญญาฯ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดย
ระบุ วิเคราะห์ ปัจจัยความ
เสี่ยงความต่าง ๆ ของโครงการ
วางแผนตอบสนอง ตรวจ
ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
ให้โครงการบรรลุผลตาม
แผนงานที่ได้กำหนด
ตรวจสอบ ติดตามรายการพัสดุ
ที่จัดหา ผลการพัฒนา
ระบบงาน ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดใน TOR และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานและ
คุณภาพงานที่กำหนด
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจ
ตามความต้องการและ
ข้อกำหนดใน TOR และ

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
มีประสบการณ์
การทำงานไม่น้อยกว่า
16 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การ
ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท,
มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 16 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี,
มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขา
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ออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจ จัดทำเอกสารผลการ
วิเคราะห์ ออกแบบ
กระบวนการที่ดี
มีประสิทธิภาพต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
8

นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ (System Analyst)

9

9

นักพัฒนาระบบโปรแกรม
(Programmer/Developer)

18

10

นักทดสอบระบบ
(IT Tester)

6

ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การ
ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ หรือ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่ สำเร็จการศึกษาระดับ
เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
การไหลของข้อมูลใน
ทางด้านเทคโนโลยี
กระบวนการ รายงานต่าง ๆ
สารสนเทศ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การ
ที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบฐานข้อมูล
มีประสบการณ์การ
หน้าจอภาพและรายงาน และ ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
จัดทำเอกสารผลการวิเคราะห์ และประสบการณ์
ออกแบบตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพที่กำหนด เพื่อเป็น
ระบบสารสนเทศ หรือ
ข้อมูลในการพัฒนาระบบงาน ระบบงานคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
พัฒนาระบบงานตามเอกสาร สำเร็จการศึกษาระดับ
ผลการวิเคราะห์ออกแบบ
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
ระบบตามมาตรฐานคุณภาพที่ ทางด้านเทคโนโลยี
กำหนด ให้เป็นไปตาม
สารสนเทศ หรือสาขา
ระยะเวลาตามแผนงาน และ ที่เกี่ยวข้อง มี
คุณภาพผลผลิตงานที่ดี
ประสบการณ์การทำงาน
มีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ศึกษาเอกสารผลการวิเคราะห์ สำเร็จการศึกษาระดับ
ออกแบบระบบงาน และ
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
ทดสอบโปรแกรมระบบงานฯ ทางด้านเทคโนโลยี
ตามเอกสารคุณภาพทดสอบ สารสนเทศ หรือสาขาที่
ระบบงาน (Test Case) และ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์
ขั้นตอนทดสอบระบบงาน
การทำงาน ไม่น้อยกว่า

14

(Test Script) เพื่อให้โปรแกรม
ที่ทดสอบไม่มีข้อบกพร่อง
(Bug/Defect) ส่งผลให้
โปรแกรมที่พัฒนามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
11

นักจัดการระบบฐานข้อมูล
(Database
Administrator)

4

12

นักพัฒนาระบบโปรแกรม

8

13

นักทดสอบระบบ

8

5 ปี และประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบระบบงาน
สารสนเทศ หรือ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
ทำการวางแผน จัดเตรียม
สำเร็จการศึกษาระดับ
ทรัพยากรของระบบ
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะต่อ
ทางด้านเทคโนโลยี
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ หรือสาขาที่
ติดตั้งและปรับแต่งค่า
เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
การทำงาน และ
ฐานข้อมูล (Install and
ประสบการณ์ด้านจัดการ
Configure) บนเครื่องแม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล Oracle
ที่กำหนด ตรวจสอบติดตาม
หรือ DB2 หรือ SQL
(Monitoring) นำไปสู่การ
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
ปรับแต่ง(Tuning) ให้ระบบฯ ประสบการณ์ด้านจัดการ
มีสมรรถนะตลอดเวลา และ
ฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 3
วางแผนการสำรองฐานข้อมูล โครงการ
(Backup Plan) ตามมาตรฐาน
และแผนนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
(IT Security and Business
Continuity Plan)
พัฒนาระบบงานตามเอกสาร สำเร็จการศึกษาระดับ
ผลการวิเคราะห์ออกแบบ
ปริญญาตรี(กลุ่มวิชาชีพ
ระบบตามมาตรฐานคุณภาพ ICT) มีประสบการณ์การ
ที่กำหนด ให้เป็นไปตาม
ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี
ระยะเวลาตามแผนงาน และ
คุณภาพผลผลิตงานที่ดี
มีประสิทธิภาพ
ศึกษาเอกสารผลการวิเคราะห์ สำเร็จการศึกษาระดับ
ออกแบบระบบงาน และ
ปริญญาตรี(กลุ่มวิชาชีพ
ทดสอบโปรแกรมระบบงานฯ ICT) มีประสบการณ์การ
ตามเอกสารคุณภาพทดสอบ ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี
ระบบงาน (Test Case) และ
ขั้นตอนทดสอบระบบงาน
(Test Script) เพื่อให้โปรแกรม

15

14

หัวหน้าสถาปนิกระบบ
(Head of System
Architecture)

1

15

สถาปนิกระบบ

1

16

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม
คุณภาพโครงการและความ
เสี่ยง

2

17

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม
คุณภาพซอฟต์แวร์

2

ที่ทดสอบไม่มีข้อบกพร่อง
(Bug/Defect) ส่งผลให้
โปรแกรมที่พัฒนามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สถาปนิกระบบ
ได้ดำเนินการไว้ ให้คำแนะนำ
หรือแก้ไขเพื่อให้สถาปัตยกรรม
ระบบคอมพิวเตอร์สามารถ
รองรับตามวัตถุประสงค์
โครงการ
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบงาน ข้อมูล
ที่ใช้งาน จำนวนผู้ใช้งาน
ปริมาณการไหลของข้อมูล
นำไปสู่การออกแบบ จัดทำ
เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในโครงการ
และนำส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
บริหารจัดการการจัดหาพัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโครงการ
และระบบงานที่ถูกพัฒนา
โดยตรวจสอบ ติดตามรายการ
พัสดุที่จัดหา โปรแกรมที่ถูก
พัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดใน TOR และ
ตรวจสอบตามแนววิธีปฏิบัติที่ดี
มีคุณภาพ ก่อให้การเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานและ
คุณภาพงานที่กำหนด
บริหารจัดการระบบงานที่ถูก
พัฒนา โดยตรวจสอบ ติดตาม
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาระบบงาน
ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ใน TOR และตรวจสอบตาม
แนววิธีปฏิบัติที่ดี (UAT/SIT)
ก่อให้การเกิดผลสัมฤทธิ์

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท,
มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 16 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี,
มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท,
มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท(กลุ่มวิชาชีพ
ICT) มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี
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ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

1

19

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบโดยใช้ภาษา JAVA

2

20

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Hardware
ระบบ LINUX หรือ UNIX

1

ตามมาตรฐานและคุณภาพ
ระบบงานที่กำหนด
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่จัดหา ระบบงาน
ที่พัฒนา เพื่อออกแบบ จัดทำ
เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ
ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะต่อการ
ใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ใช้งาน ทำการตรวจสอบ
ติดตามผลการทำงานของ
ระบบซอฟต์แวร์ นำไปสู่การ
ปรับแต่ง (Tuning) ให้ระบบฯ
มีสมรรถนะและมีความพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา
พัฒนาระบบงานตามเอกสาร
ผลการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบตามมาตรฐานคุณภาพ
ที่กำหนด ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาตามแผนงาน
และคุณภาพผลผลิตงานที่ดี
มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา
แนะนำ การแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคการเขียน โปรแกรมฯ
โดยใช้ Framework และ
โปรแกรมภาษา Java ให้กับ
นักพัฒนาระบบงาน
ทำการวางแผน จัดเตรียม
ทรัพยากรของระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะต่อ
ระบบระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (Operating
System) ทำการติดตั้งและ
ปรับแต่งค่าระบบปฏิบัติการ
(Install and Configure)
บนเครื่องแม่ข่ายที่กำหนด

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือดีกว่า
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การ
ทำงาน และประสบการณ์
ด้านพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 11 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การ
ทำงาน และประสบการณ์
ด้านพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือ
ระบบงานคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี
Certificate ด้านภาษา
JAVA อย่างน้อย 1 คน
สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การ
ทำงาน และประสบการณ์
ด้านพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือ
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ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
จัดการฐานข้อมูล

1

22

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
เครือข่าย

1

ทำการตรวจสอบติดตาม
(Monitoring) นำไปสู่การ
ปรับแต่ง(Tuning) ให้ระบบฯ
มีสมรรถนะ ปรับแต่งค่าให้
ระบบมีความปลอดภัย
ตลอดเวลา
ให้คำปรึกษา แนะนำ
ตามแผนการ จัดเตรียม
ทรัพยากรของระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะต่อ
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
แนะนำการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลที่ดี แนะนำติดตั้ง
และปรับแต่งค่าซอฟต์แวร์
บริหารจัดการฐานข้อมูล
(Install and Configure)
บนเครื่องแม่ข่ายที่กำหนด
ตรวจสอบติดตาม
(Monitoring) นำไปสู่การ
แนะนำการปรับแต่ง (Tuning)
ให้ระบบฯ มีสมรรถนะ
ตลอดเวลา และแนะนำการวาง
แผนการสำรองฐานข้อมูล
(Backup Plan) ตามมาตรฐาน
และแผนนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
(IT Security and Business
Continuity Plan)
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่งาน
ปัจจุบัน อุปกรณ์เครือข่าย
จัดหา เพื่อออกแบบ จัดทำ
เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้เหมาะต่อการใช้งาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน

ระบบงานคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือดีกว่า
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การ
ทำงาน และประสบการณ์
ด้านจัดการระบบ
ฐานข้อมูล Oracle หรือ
DB2 หรือ SQL ไม่น้อย
กว่า 10 ปี และ
มี Certificate
ด้าน Database
Administrator หรือ
ดีกว่า

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(กลุ่มวิชาชีพ
ICT) มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา
ความปลอดภัยระบบ

1

ทำการติดตั้งปรับแต่งค่า
(Install and Configure)
เพื่อให้ระบบงานสามารถ
รองรับการใช้งาน และการ
ตรวจสอบติดตามผลการ
ทำงานของระบบเครือข่าย
นำไปสู่การปรับแต่ง (Tuning)
ให้ระบบฯ มีสมรรถนะและ
มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ระบบงาน
เพื่อตรวจสอบช่องโหว่
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นต่อระบบฯ นำไปสู่การ
วางแผนป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ระบบฯ สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถปฏิบัติ
ตามแนวบริหารความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์องค์กร

สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(กลุ่มวิชาชีพ
ICT) มีประสบการณ์การ
ทำงานไม่น้อยกว่า 11 ปี

7.7. ผู้ยื่ น ข้อเสนอราคาจะต้องทำการทดสอบ Proof of Concept: POC ตามที่คณะกรรมการ
กำหนด ผู้เสนอราคารายใดที่ไม่มาทำการทดสอบดังกล่าวภายในกำหนด และไม่สามารถทำการ
ทดสอบให้ผ่านคุณสมบัติที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด สำนักงานประกันสังคมจะถือว่า
ไม่ผ่านคุณสมบัติข้อเสนอทางเทคนิ ค และไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น โดยการ
ทดสอบ จะมีเนื้อหาครอบคลุม อย่างน้อย 3 ประเด็น ดังนี้
7.7.1. ทดสอบความเข้าใจในขอบเขตงานและข้อกำหนดเฉพาะในเชิงของการสถาปัตยกรรม
การออกแบบโดยการนำเสนอสถาปั ต ยกรรมของระบบงาน แนวทางการพั ฒ นา
มาตรฐานการพั ฒ นา การโอนย้ า ยข้ อ มู ล แผนการดำเนิ น การและการควบคุ ม
ความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการดำเนินงานและการกำกับเรื่องมาตรฐานการรัก ษา
ความปลอดภัยตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้องจากขอบเขตงานและข้อกำหนดเฉพาะ
7.7.2. ทดสอบความเข้าใจและการออกแบบระบบงานตามขอบเขตงานและข้อกำหนดเฉพาะ
ในเชิงของกระบวนการทำงาน
7.7.3. การทดสอบเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร ในส่ ว นของความสามารถของระบบที่ น ำเสนอและ
ความถูกต้องในการโอนย้ายข้อมูล

19

7.8. ผู้ย ื่น ข้อเสนอราคาจะต้ องจัดทำเอกสารข้อ ตกลงการไม่ เปิด เผยข้ อมูล (Non-Disclosure
Agreement) ทั้งผู้ยื่นข้อเสนอราคา และผู้เข้าร่วมการทดสอบ (POC) ทุกคนก่อนการทดสอบ
ทั้งนี้บุคลากรที่เข้าร่วมทำการทดสอบจะต้องมีรายชื่อตามที่เสนอเท่านั้น
7.9. ระบบที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งรายงานและเอกสารใด ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้ทำขึ้นมาจากการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทั้งหมด
7.10. จั ด ทำเอกสารวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการระบบ (System Requirement Specification)
ตามมาตรฐาน UML แสดง User Case Design & Description หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามโครงการ
7.11. จัดทำเอกสารวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ตามมาตรฐานของ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานตามโครงการในการออกแบบระบบฐานข้อมูล ที่แสดง Database Schema,
Data Dictionary, Work Flow, Entity Relationship Diagram, User Interface
Specification, Prototype, Screen Layout, Report Layout ที่เกี่ยวข้อง
7.12. จัดทำเอกสารสรุปผลการพัฒนาระบบงานที่แสดงการใช้งาน พร้อมคู่มือการใช้งาน (สำหรับ
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ ผู้บ ริห าร หน่ว ยงานของสำนักงานประกันสังคม) และจัดทำคู่มือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Multimedia สำหรับเผยแพร่
7.13. จัดทำเอกสารการติดตั้งระบบ พร้อมทั้งเอกสารกรรมสิทธิ์และคู่มือต่างๆ ที่แสดงสถาปัตยกรรม
ระบบ (Architecture Design) ผั ง การติ ด ตั ้ ง (Diagram) การเชื ่ อ มโยง สภาวะแวดล้ อ ม
Database Schema, Data Dictionary, Work Flow, ER-Diagram, Unit Interface
Specification, Source Code เป็นต้น ประกอบด้วย
7.13.1. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ภายในโครงฯ (สถานที่ติดตั้งตามที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด)
7.13.2. การติ ด ตั ้ ง การพั ฒ นาระบบ ได้ แ ก่ ชุ ด ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ ( System Software)
Application Software, Database และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ต้องใช้งานกับระบบ
7.14. จัดทำเอกสารการทดสอบระบบ ได้แก่ ทดสอบการทำงานของระบบ (Unit and Integration
Test) ทดสอบการเชื่อมโยงของ Function ในระบบ (System Test Report) ทดสอบระบบ
ของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test)
7.15. จัดทำเอกสารการถ่ายโอนข้อมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีรายละเอียดของ
หัวข้อ ชื่อทะเบียนข้อมูล จำนวนข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่ update ความถี่ เป็นต้น
8. ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์
8.1. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการฐานข้อมูล จำนวน 2 ระบบ โดยแต่ละระบบ
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.1.1. ระบบเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ข ่ ายสำหรั บจัด การฐานข้อ มู ล ที ่เ สนอประกอบด้ว ย
เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยทำงานในลั ก ษณะ HA Clustering และสนั บ สนุ น
การทำงานร่วมซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS ที่เสนอ
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8.1.2. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor)
ชนิด 64 bit แบบ RISC หรือ Intel Xeon ที่มคี วามถี่สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed)
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า โดยมีจำนวน CPU Core รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
128 Core
8.1.3. มีหน่วยความจำหลัก (Memory) แบบ DDR4 หรือดีกว่า จำนวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
2,048 GB
8.1.4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) แบบ SSD หรือ SAS หรือดีกว่า ที่มีความจุ
ก่อนการ Format (Unformatted) ไม่น้อยกว่า 1.0 TB รวมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า
8 หน่วย สามารถทำงานในลักษณะ RAID 1 หรือ Mirroring หรือ Raid 5 ได้เป็นอย่างน้อย
8.1.5. มี Network Interface แบบ 10 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 20 พอร์ต
8.1.6. มี I/O Slots แบบ PCI-E 3.0 หรือดีกว่า จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 12 Slots
8.1.7. มี HBA (Host Bus Adapter) แบบ 32 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
8.1.8. มี Network Adapter แบบ SFP+ หรือดีกว่า ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Gbps จำนวน
รวมไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
8.1.9. มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยที่สามารถทำงานทดแทน
กันได้ (Redundant) และรองรับการทำงานแบบ Hot Swap หรือ Hot Plug
8.1.10. มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับเก็บข้อมูลระบบฐานข้อมูล ที่มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Disk Drive) แบบ SAS หรือดีกว่า ที่มีความจุรวมไม่น้อยกว่า 504 TB
(RAW Capacity) และมีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ NVMe หรือดีกว่าที่มีความจุรวม ไม่
น้อยกว่า 76 TB (RAW Capacity)
8.1.11. ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Enterprise Linux ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอ โดยมีจำนวน
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามจำนวน CPU ที่เสนอมาทั้งหมด
8.2. ระบบเครื่องคอมพิ วเตอร์แ ม่ ข่า ยสำหรับระบบงาน จำนวน 2 ระบบ โดยแต่ละระบบ
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับใช้งานเป็น Application Server จำนวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.2.1.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด 64 bit แบบ RISC หรือ Intel
Xeon ที่มีความถี่สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
หรือดีกว่า โดยมีจำนวน CPU Core รวมไม่น้อยกว่า 96 Core
8.2.1.2. มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดรวมไม่น้อย
กว่า 1TB
8.2.1.3. มี ห น่ ว ยจั ด เก ็ บ ข้ อ ม ู ล แบบ SSD มี ค ว ามจุ ก ่ อน ก าร Format
(Unformatted) ไม่น้อยกว่า 480 GB หรือดีกว่า จำนวนรวมไม่น้อยกว่า
4 หน่วย สามารถทำงานในลักษณะ RAID 1 หรือ Mirroring ได้เป็นอย่างน้อย
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8.2.1.4.
8.2.1.5.
8.2.1.6.
8.2.1.7.

มี I/O Slots แบบ PCI-E จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 6 Slots
มี Network Interface แบบ 10 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 16 พอร์ต
มี HBA (Host Bus Adapter) แบบ 32 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยที่สามารถ
ทำงานทดแทนกั น ได้ (Redundant) และรองรั บ การทำงานแบบ Hot
Swap หรือ Hot Plug
8.2.1.8. มีซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization) โดยมีจำนวน
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามจำนวน CPU ที่เสนอมาทั้งหมด
8.2.1.9. มี ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Unix หรื อ Enterprise Linux ซึ ่ ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอ
โดยมีจำนวนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามจำนวน CPU ที่เสนอมาทั้งหมด
8.2.1.10. มีตู้ Rack ขนาด 42U
8.2.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงานสนับสนุนจำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ
เฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.2.2.1. มีห น่ว ยประมวลผลกลาง(Processor) แบบ RISC หรือ Intel Xeon ที่ มี
ความถี่สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า
จำนวน CPU Core รวมไม่น้อยกว่า 256 Core
8.2.2.2. มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดรวมไม่น้อย
กว่า 2048 GB หรือดีกว่า
8.2.2.3. มีห น่ว ยจัดเก็ บ ข้ อ มูล แบบ SSD หรือดีกว่ า มีความจุก ่ อนการ Format
(Unformatted) ไม่น้อยกว่า480 GB จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่ว ย
สามารถทำงานในลักษณะ RAID 1 หรือ RAID 10 ได้เป็นอย่างน้อย
8.2.2.4. มี I/O Slots แบบ PCI-E 3.0 หรือดีกว่า จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 66 slots
8.2.2.5. มี Network Interface แบบ 10 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต
8.2.2.6. มี HBA (Host Bus Adapter) แบบ 32 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 12 พอร์ต
8.2.2.7. มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยที่สามารถ
ทำงานทดแทนกันได้ (Redundant) และรองรับการทำงานแบบ Hot Swap
หรือ Hot Plug
8.2.2.8. มีซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization) โดยมีจำนวน
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามจำนวน CPU ที่เสนอมา
8.2.2.9. มี ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Unix หรื อ Enterprise Linux ซึ ่ ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่เสนอ โดยมีจำนวนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามจำนวน CPU ที่เสนอมาทั้งหมด
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8.3. อุปกรณ์จ ัด เก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับจัดเก็บ ระบบงาน พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 ระบบ โดยแต่ละระบบ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.3.1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับจัดเก็บ ระบบงาน
จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.3.1.1. มี Controller ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยทำงานแบบ Active-Active
8.3.1.2. มี Redundant Controller, Power Supply และ Cooling Fan จำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
8.3.1.3. มี Cache Memory ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 1 TB
8.3.1.4. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet สำหรับบริหารจัดการ Storage จำนวนรวม
ไม่น้อยกว่า 2 Ports
8.3.1.5. มี Disk Drive แบบ NVMe หรือ แบบ SSD ที่มีความจุรวมไม่น้อยกว่า 150
TB (Raw Capacity)
8.3.1.6. ต้องสามารถทำ Thin Provisioning
8.3.1.7. มี Network Interface แบบ 10 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต
8.3.1.8. มีช ่องเชื่ อ มต่ อแบบ Fiber Channel ที่ความเร็ว 32 Gbps จำนวนรวม
ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต
8.3.1.9. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่นำเสนอจะต้องมาสามารถใช้ในการ จัดการผ่าน
Web GUI ได้
8.3.1.10. ต้องสามารถทำ Data Replication แบบ Synchronous หรือ Asynchronous ได้
8.3.1.11. รองรับการทำ Deduplication และ Compression ได้
8.3.2. มีอุปกรณ์ SAN Switch จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะดังนี้
8.3.2.1. มีช่องเชื่อมต่อแบบ Fiber Channel ที่รองรับการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว
4, 8, 16 และ 32 Gbps แบบ Auto-sensing ได้
8.3.2.2. มี Power supply และ Fan module ที่สามารถทำงานแบบ Hot-Swapได้
8.3.2.3. มี ค วามสามารถในการจั ด การผ่ า น Web Browser หรื อ Graphic User
Interface (GUI) ผ่านทาง Ethernet Port หรือ Serial Port ได้
8.3.2.4. มีพอร์ตพร้อมติดตั้ง อุป กรณ์ส ่งสั ญญาณแบบ Fiber Channel (FC) ที่มี
ความเร็วไม่น้อยกว่า 16 Gbps จำนวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต
8.3.2.5. สามารถแบ่งส่วนของการทำงาน (Zoning) ได้
8.3.2.6. สามารถทำงานแบบ Inter-Switch Link (ISL) Trunking ได้
8.4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ระบบ โดยแต่ละระบบ มีคุณลักษณะ
เฉพาะอย่างน้อยด้งนี้
8.4.1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่า ย จำนวน 4 ชุด โดยแต่ละชุดมีค ุณ ลักษณะ
เฉพาะอย่างน้อยดังนี้
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8.4.1.1. อ ุ ป ก ร ณ ์ ต ้ อ ง ม ี Switching Capacity ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า 2 Tbps แ ล ะ
มีThroughput ไม่น้อยกว่า 1,900 Mpps
8.4.1.2. มี Redundant Fan และ Redundant Power Supply แบบ Hot Swappable
8.4.1.3. สามารถทำ Virtual Switching Extension (VSX) หรือ Virtual Switching
System (VSS) หรื อ Fabric Path หรื อ Virtual Switching Framework
(VSF) ได้ หรือ มีโ ครงสร้างเป็น Modular Chassis มีขนาด ไม่น้อยกว่า
6 Slots
8.4.1.4. มีพอร์ท Ethernet แบบ 1/10G BaseT หรือ SFP+ พร้อม Module 10G
BaseT อย่างน้อย 48 พอร์ต
8.4.1.5. มีพอร์ท 40 Gigabit Ethernet QSFP+ อย่างน้อย 6 พอร์ท
8.4.1.6. มี RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 16GB, Flash ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
8.4.1.7. มี Packet Buffer ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
8.4.1.8. มีขนาดของ MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 98,000 Addresses
8.4.1.9. มี Routing Table แบบ Unicast Routes ขนาดไม่ น ้ อ ยกว่ า 120,000
Entries (IPv4) และ 30,000 Entries (IPv6)
8.4.1.10. สามารถทำ Routing แบบ Static Route, OSPF, OSPFv3, BGP, VRF
ได้เป็นอย่างน้อย
8.4.1.11. สามารถทำ VLAN ตามมาตรฐาน 802.1Q ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 4,000 VLAN
8.4.1.12. สามารถทำงาน LACP ได้ไม่น้อยกว่า 54 กลุ่ม , กลุ่มละไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต
8.4.1.13. สามารถทำ Spanning Tree ในรูปแบบ 802.1D, 802.1s และ 802.1w,
RPVST+ หรือ PVRST+ได้
8.4.1.14. สามารถทำงาน GRE ได้
8.4.1.15. สามารถทำ Multicast ตามมาตรฐาน IGMP Snooping, IGMPv3, PIM-SM ได้
8.4.1.16. สามารถทำ QoS ได้ตามมาตรฐาน Strict Priority (SP), Deficit Weighted
Round Robin (DWRR) ได้เป็นอย่างน้อย
8.4.1.17. สามารถทำงาน Security แบบ IPv4/IPv6 ACL CoPP, RADIUS, TACACS+
เป็นอย่างน้อย
8.4.1.18. สามารถทำ Mirroring ได้ทั้งแบบ Ingress และ Egress ได้ไม่น้อยกว่า 4 Groups
8.4.1.19. สามารถตรวจสอบข้อมูลทางสถิติ การใช้งานเครือข่าย แบบ NetFlow หรือ
sFlow หรือ jFlowได้
8.4.1.20. สามารถบริหารจัดการได้โดย CLI, SSHv2, SNMPv3, RMON, NTP, SFTP,
LLDP ได้
8.4.1.21. ได้รับมาตรฐาน RoHS, WEEE
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8.4.2. อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย (Management Switch) จำนวน 1 ชุด แต่ละชุด
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.4.2.1. สามารถทำหน้าที่ Routing และ Switching ได้ในอุปกรณ์ชุดเดียวกันและ
สามารถทำงานในระดับ Layer 2, 3 ได้
8.4.2.2. มีขนาดของ Switch Capacity ไม่น้อยกว่า 128 Gbps และมี Throughput
ไม่น้อยกว่า 95 Mpps
8.4.2.3. มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 (Rj45) จำนวนไม่น้อยกว่า
24 พอร์ต
8.4.2.4. มีพอร์ต 1/10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
8.4.2.5. สามารถทำ Stacking ได้ไม่น้อยกว่า 4 อุปกรณ์ หรือ มีโ ครงสร้างเป็น
Modular Chassis มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 Slots
8.4.2.6. สามารถทำงาน Single management ด้วยวิธี stacking หรือ เทียบเท่า
8.4.2.7. สามารถทำ Routing แบบ Policy-Based Routing, Static Route และ
RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3 ได้
8.4.2.8. สามารถทำ VLAN ตามมตรฐาน 802.1Q ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 VLAN และ
สามารถทำ IEEE 802.1v protocol VLANs ได้
8.4.2.9. สามารถทำ IPv4 Routing ได้ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 2,000 Entries และ IPv6
Routing ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Entries
8.4.2.10. มีขนาด MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 32,768 Entries
8.4.2.11. สามารถส่งข้อมูลแบบ Jumbo Frame ขนาดไม่น้อยกว่า 9,220 Byte ได้
8.4.2.12. สามารถทำงาน SDN ตามมาตรฐาน OpenFlow 1.3 หรือ ใหม่กว่าได้
8.4.2.13. สามารถทำงาน VXLAN ได้
8.4.2.14. สามารถทำ Access Control List, Private VLAN, Port Security, DHCP
Protection และ Dynamic ARP Protection ได้
8.4.2.15. สามารถทำ Authentication ร่วมกับ RADIUS, TACACS+ ได้
8.4.2.16. รองรับการจัดการ Quality of Service ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p,
Rate Limiting ได้เป็นอย่างน้อย
8.4.2.17. สามารถทำ Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ได้
8.4.2.18. สามารถทำ Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1d, IEEE 802.1s
และ IEEE 802.1w, RPVST+ ได้
8.4.2.19. ส า ม า ร ถ ท ำ Multicast ต า ม ม า ต ร ฐ า น PIM-DM, PIM-SM, IGMP
Snooping, MLD Snooping และ IGMP v2, v3 ได้
8.4.2.20. สามารถทำ Authentication แบบ IEEE 802.1X, MAC authentication
และ Web authentication ได้
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8.4.2.21. สามารถจัดการข้อมูลทางสถิติ การใช้งานเครือข่าย แบบ NetFlow หรือ
sFlow หรือ jFlowได้
8.4.2.22. สามารถบริหารจัดการได้โ ดย CLI, SSHv2, SNMPv3, RMON, XRMON,
LLDP, IP SLA, 802.3az, Zero Touch Provisioning ได้
8.4.2.23. อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งใน Rack มาตราฐานขนาด 19” ได้
8.4.2.24. สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz ได้
8.4.2.25. อุปกรณ์ทั้งหมด ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
8.4.2.26. เป็นอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก
8.5. ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้เป็น Monitoring Server จำนวน 2 ระบบ โดยแต่ละระบบ
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.5.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง(Processor) แบบ RISC หรือ Intel Xeon มีจำนวน CPU
Core รวมไม่น้อยกว่า 16 Core หรือดีกว่า ซึ่งทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา (Clock
Speed) ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า
8.5.2. มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 32 GB
8.5.3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD มีความจุก่อนการ Format (Unformatted) ไม่น้อยกว่า
480 GB หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ทำงานในลักษณะ RAID 1 หรือ RAID
10 ได้เป็นอย่างน้อย
8.5.4. มี I/O Slots แบบ PCI-E 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 slots
8.5.5. มี Network Interface แบบ 10 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
8.5.6. มี แ หล่ ง จ่า ยไฟ (Power Supply) จำนวนไม่ น้ อ ยกว่า 2 หน่ ว ยที ่ สามารถทำงาน
ทดแทนกันได้ (Redundant) และรองรับการทำงานแบบ Hot Swap หรือ Hot Plug
8.5.7. มีซอฟต์แวร์ร ะบบปฏิบัติการ Unix หรือ Enterprise Linux ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอ โดยมีจำนวนลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามจำนวน CPU ที่เสนอมาทั้งหมด
8.6. ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลที่ศูนย์ค อมพิวเตอร์หลัก จำนวน 1 ระบบ
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.6.1. อุ ป กรณ์ จ ั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภายนอก (External Storage) สำหรั บ ระบบงาน Backup
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด โดยแต่ละชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.6.1.1. หน่ว ยประมวลผลหลัก สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสำรองข้อมูล
(Server) ที่มี 10 แกนหลัก (10 Core) หรือดีกว่า มีความเร็วไม่น้อยกว่า
2.2 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
8.6.1.2. มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 348 GB
8.6.1.3. มี Hard Disk ชนิด SAS หรือดีกว่า ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 12 TB จำนวน
ไม่น้อยกว่า 16หน่วย (Raid 6)
8.6.1.4. มีพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลรับรองรับได้ถึง 504TB Effective Capacity (3:1)
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8.6.1.5. มี Hard Disk ชนิด SSD ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1.9 TB จำนวนไม่น้อยกว่า
2 หน่วย (Raid 1)
8.6.1.6. รองรับการเชื่อมต่อแบบ (Network Interface) แบบ 1 Gigabit Ethernet
จำนวนไม่น้อยกว่า 4 Port
8.6.1.7. รองรับการเชื่อมต่อแบบ SAS 12GBps HBA External Controller หรือ
ดีกว่า
8.6.1.8. รองรับการเชื่อมต่อแบบ Dual Port 10 Gb Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
8.6.1.9. มีแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot Plug, Redundant Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า
750 W จำนวน 2 หน่วย
8.6.1.10. อุปกรณ์ที่นำเสนอต้องเป็นแบบ Appliance ทีถ่ ูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบสำรองข้อมูลโดยเฉพาะ
8.6.1.11. ระบบที่นำเสนอต้องเป็นระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ที่มีการติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ล่วงหน้ามาจากโรงงานผู้ผลิต
8.6.1.12. รองรับเครื่องแม่ข่ายที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Windows
Cluster, Linux, AIX และเครื่องแม่ข่ายที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการเสมือน
(Virtual Machine) เช่น VMware, Hyper-V, Citrix Xen Server, Nutanix
และ Redhat KVM และรองรั บ การทำ Real-Time Replication ใน
ลักษณะ Cross Platform สำหรับระบบปฏิบัติการที่รองรับได้
8.6.1.13. รองรับการทำ Real – Time Replication ในระบบ Application ได้อย่างน้อย
ดังนี้ MS SQL Server, Oracle, MS Exchange, IIS และ File Replication
Active Directory
8.6.1.14. รองรับการทำ Online Replication แบบเครื่องต่อเครื่อง, แบบเครื่องหนึ่ง
ไปยังหลายๆ เครื่อง และแบบหลายๆ เครื่องไปยังหนึ่งเครื่อง
8.6.1.15. รองรับการสั่ง START การทำงานแบบอัตโนมัติให้เครื่องแม่ข่ายรองในระดับ
ของ Application ได้แก่ MS SQL Server, Oracle และ MS Exchange ใน
กรณีที่เครื่องแม่ข่ายหลักเสียหาย (Automatic Fail Over)
8.6.1.16. รองรับการทำ Real – Time Replication ผ่านทั้งทาง LAN และ WAN ได้
8.6.1.17. สามารถสำรองข้อมูลบน Application และ Database ได้แก่ Exchange,
SQL, SharePoint, Oracle, และ Active Directory ได้เป็นอย่างน้อย
8.6.1.18. มีฟังก์ชั่นรับรองการทำ Data Deduplication ได้หลายระดับ เช่น True
Global Deduplication, Source Deduplication และ Deduplication
บน Storage เพื่อลดพื้นที่และ Bandwidth เวลาในการจัดเก็บข้อมูล
8.6.1.19. มีฟังก์ชั่นรับรองการกู้คืนในระดับไฟล์ (Granular restore) ได้เป็นอย่างน้อย
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8.6.1.20. มีฟังก์ชั่นรับรองการกู้คืนข้อมูลแบบรวดเร็ว โดยสามารถเปิดข้อมูลที่ทำการ
สำรองอยู่ขึ้นมาใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องกู้คืนข้อมูลกลับไปยัง
ต้นทางได้ (Instant Recovery)
8.6.1.21. รองรั บ การตรวจสอบการทำงานของเครื ่ อ งแม่ข ่ า ยต้ นทางตลอดเวลา
(Heartbeat Check) และทำการกู้คืนทันทีโดยอัตโนมัติไปยังเครื่องแม่ข่าย
ที่กำหนดเมื่อเครื่องแม่ข่ายต้นทางมีปัญหา (Virtual Standby)
8.6.1.22. ได้ ม ี ฟ ั ง ก์ ช ั ่ น รั บ รองการสำรองข้ อ มู ล เครื ่ อ ง VM ที ่ เ พิ ่ ม เข้ า มาใหม่ ไ ด้
โดยอัตโนมัติ (Automatic VM Protection)
8.6.1.23. รองรับการทำงาน Assure Recovery โดยสามารถที่จะทำการทดสอบการ
เปิดการใช้งาน Application ที่เครื่องแม่ข่ายสำรองโดยที่ไม่ต้องหยุดการทำ
Replication ได้ และสามารถตั้งเวลาการทำทดสอบได้โดยอัตโนมัติ
8.6.1.24. รองรั บ การทำงาน Rewind Technology (Continuous Data Protection)
โดยสามารถที่จะทำการกู้ คืนข้อมูลที่เสียหายในลักษณะ Point In Time
Recovery โดยสามารถทำการกู ้ ค ื น ข้ อ มู ล ในช่ ว งก่ อ นหน้ า ที ่ ข ้ อ มู ล จะ
เสียหายเช่นในช่วงระดับวินาที และในช่วง Check Point ที่ได้กำหนดไว้ได้
และสามารถกำหนดขนาดของ Rewind Folder ได้
8.6.1.25. รองรับการทำงานลักษณะ Offline Synchronization เพื่อทำการย้ายข้อมูล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากผ่านทางสื่อต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการ
โอนย้ายข้อมูลได้
8.6.1.26. รองรั บ การทำ Full System Replication และ High Availability ได้
โดยทำการ Replicate ข้อมูลทั้งเครื่องขึ้นสู่ระบบ Virtual Machine
8.6.1.27. มีฟังก์ช ั่นรับรอง WAN-optimization ในตัว ทำให้สามารถสำรองข้อมูล
ข้าม WAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถกำหนดการบีบอัดข้อมูล ,
ช่วงเวลาและปริมาณ Bandwidth ที่ต้องการใช้ได้
8.6.1.28. มีฟังก์ชั่นรับรองการทำ Encryption ข้อมูลที่ทำการส่งระหว่างเครื่อง โดยใช้
AES 256-bit SSL Encryption
8.6.1.29. มีการบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ การตั้งนโยบายรหัสผ่าน หรือใช้งาน
ร่วมกับ Windows Account หรือ Active Directory Account ได้
8.6.1.30. มีฟังก์ชั่นรับรองการทำ Replicate ข้อมูลขึ้นสู่ระบบ Cloud Service เช่น
Amazon Cloud (Amazon Web Services™ (AWS) แ ล ะ Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2))
8.6.1.31. มีฟังก์ชันรับรองการสำรองข้อมูลลง Tape จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Drive
8.6.1.32. สามารถบริหารจัดการได้จากศูนย์กลางโดยผ่านทาง Web Browser (GUI) ได้
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8.7. ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จำนวน 1 ระบบ
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
8.7.1. เครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้เป็น Backup Server จำนวน 1 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะ เฉพาะ
อย่างน้อยดังนี้
8.7.1.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง(Processor) ชนิด Intel แบบ Xeon แบบ RISC
หรื อ Intel Xeon มี จ ำนวน CPU Core รวมไม่ น ้ อ ยกว่ า 32 Core หรื อ
ดีกว่า ซึ่งทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 2.0
GHz หรือดีกว่า
8.7.1.2. มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดรวมไม่น้อยกว่า
512 GB
8.7.1.3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD มีความจุก่อนการ Format (Unformatted)
ไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 หน่วย ทำงานในลักษณะ
RAID 1 หรือ RAID 10 ได้เป็นอย่างน้อย
8.7.1.4. มี I/O Slots แบบ PCI-E 3.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 11 slots
8.7.1.5. มี Network Interface แบบ 10 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
8.7.1.6. มี HBA (Host Bus Adapter) แบบ 32 Gigabit จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต
8.7.1.7. มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยที่สามารถ
ทำงานทดแทนกั น ได้ (Redundant) สามารถทำงานทดแทนกั น ได้
(Redundant) และรองรับการทำงานแบบ Hot Swap หรือ Hot Plug
8.7.1.8. มี ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Unix หรื อ Enterprise Linux หรื อ
Microsoft โดยมีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย
8.7.1.9. มีตู้ Rack ขนาด 42U
8.7.2. อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Backup) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะ
อย่างน้อย ดังนี้
8.7.2.1. มี Tape Drive แบบ LTO 8 หรื อ ดี ก ว่ า ที ่ ม ี Interface แบบ Fiber
Channel ที่สามารถทำการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 300
MB/Sec จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Drive และรองรับการขยายได้รวมไม่น้อยกว่า
30 Drive
8.7.2.2. Tape Drive ที่เสนอมีความสามารถในการ Hot-Swap หรือ Hot-addable
หรือ Hot-Swappable ได้
8.7.2.3. มี Slot สำหรับติดตั้งม้วนเทป จำนวนไม่น้อยกว่า 60 Slots และรองรับการ
ขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 450 Slots
8.7.2.4. มี Display Panel หรื อ Operator Panel เพื ่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
Tape Library
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8.7.2.5. มี Power Supply แบบ Redundant และสามารถถอดเปลี ่ ย นแบบ
Hot-Swap ได้
8.7.2.6. สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัต ิก าร
Unix, Windows หรือ Enterprise Linux ได้เป็นอย่างน้อย
8.7.2.7. มีม้วนเทปสำหรับเก็บข้อมูล (Media) แบบ LTO8 หรือดีกว่า ที่มีขนาด
ความจุ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 12 TB จำนวนไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 หน่ ว ย พร้ อ มทั้ ง
Cleaning Tape จำนวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วย
8.7.2.8. สามารถบริหารจัดการแบบ Remote ผ่าน Browser ได้
9. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
9.1. ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
9.1.1. เป็ น ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ (Relational Database Management
System : RDBMS)
9.1.2. สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ AIX, Linux และ Microsoft Windows ได้
9.1.3. รองรับเวิร์คโปรโตคอลแบบ TCP/IP เป็นอย่างน้อย
9.1.4. สามารถทำงานในรูปแบบ Multiple Instances หรือ Multitenant
9.1.5. รองรับมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้
9.1.5.1. Open Database Connectivity (ODBC)
9.1.5.2. Java Database Connectivity (JDBC)
9.1.5.3. OLE DB
9.1.5.4. ANSI SQL92 หรือ สูงกว่า
9.1.6. สามารถทำงานแบบ Parallel Index Creation, Parallel Backup และ Parallel
Recovery
9.1.7. สามารถทำ Recovery แบบ Point in time
9.1.8. มี Data integrity ที่สามารถทำ Referential Integrity และ Cascade delete ได้
9.1.9. สามารถทำ Online Table Reorganization หรือ Online Index Reorganization
9.1.10. สามารถบีบอัด (Compress) ข้อมูลที่เป็น NULL และค่า Default หรือ สามารถบีบอัด
(Compress) ในระดับ Block ของ Database ได้
9.1.11. มีร ะบบช่ว ยเหลือในการสืบค้นข้อมูล Query Optimizer ในลักษณะที่เป็น CostBased Optimizer
9.1.12. Query Optimizer จะต้องมีระบบแก้ไขคำสั่ง SQL ที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบ ที่สามารถทำงานได้ดีที่สุด แบบอัตโนมัติ (Query Rewrite)
9.1.13. สามารถทำงานในรูปแบบ AutoML หรือ รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแทน Machine
Learning ในระบบฐานข้อมูลเองโดยไม่ต้องมีการโอนย้ายข้อมูล
9.1.14. เมื ่ อ Primary Database มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงข้ อ มู ล เครื ่ อ ง Primary Database
Server ต้ อ งสามารถส่ ง ข้ อ มู ล Redo (Redo Data) ไปยั ง Standby Database
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9.1.15.
9.1.16.
9.1.17.

9.1.18.
9.1.19.
9.1.20.
9.1.21.
9.1.22.
9.1.23.
9.1.24.
9.1.25.
9.1.26.
9.1.27.
9.1.28.

9.1.29.
9.1.30.

Servers โดย อัตโนมัติ เพื่อให้ Standby Database Servers นำข้อมูลดังกล่าวมา
ปรับปรุงฐานข้อมูลของ ตนเองให้ทันสมัย (update) ได้โดยอัตโนมัติ โดย Standby
Database จะต้องสามารถเปิดใช้งาน (Open) แบบ Read Only ได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระงานจากฝั่ง Primary Database
สามารถเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Binary Large Object (BLOB) ไว้ในฐานข้อมูลได้
ทำการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
มีเครื่องมือในการสร้าง Web Application อย่างง่ายๆ เพื่อรองรับการพัฒนา SubModule ของ Application ในอนาคต โดยเครื่องมือนี้ ต้องสนับสนุนการทำงานแบบ
Web services โดยสามารถพัฒนาและใช้งานผ่าน Web Browser มีความสามารถ
ในการทำ Drag and Drop, สร้ า ง Flash Chart ในรู ป แบบต่ า ง ๆ และสามารถ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง application ที่ต้องการได้
สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ JSON ได้ โดยต้องสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บได้
รวมถึงสามารถจัดทำ Index ของข้อมูล JSON ที่ถูกจัดเก็บได้
มีเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลในฐานข้อมูลในรูปแบบ RESTful API ได้
มีเครื่องมือช่วยในการควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล โดยเครื่อ งมือสามารถแนะนำ
ค่า Parameter ในการตั้งค่าให้แก่ระบบฐานข้อมูล
มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฐานข้อมูล
มีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การสร้าง Index เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
มีเครื่องมือที่ช่วยแนะนำการปรับแต่ง Parameters ต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูล
สามารถจำกัดสิทธิของผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) ไม่ให้สามารถ
เรียกดู หรือแก้ไขข้อมูล ของ Application ต่าง ๆ ได้
สามารถกำหนดให้มีผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูลแต่ล ะ Application (Application
DBA) โดยแต่ละคนจะไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของ Application อื่น ๆ ได้
สามารถกำหนดช่วงเวลาในการทำงานของ DBA และผู้ใช้งานเพื่อป้องกัน
ความ
ปลอดภัยของข้อมูล
การกำหนดสิทธิดังกล่าวข้างต้นจะต้องทำได้โดยความสามารถของฐานข้อมูลโดยไม่ต้อง
แก้ไข Application ที่ใช้งานฐานข้อมูล
มีเครื่องมือในการ Audit การเข้าถึง , การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล , คำสั่ง
ในฐานข้อมูล และข้อมูลของการ Audit ไม่สามารถแก้ไข, ลบ หรือเปลี่ยนแปลงจาก
ผู้ดูแลระบบได้ (DBA)
มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
SQL grammer-base
มีความสามารถในการ log, substitute และ Block คำสั่ง SQL ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
เพื่อความปลอดภัยของฐานข้อมูล
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9.1.31. สามารถทำการเข้ารหัสข้อมูลที่ Backup เก็บไว้ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
ในระดับสื่อที่จัดเก็บ
9.1.32. สามารถทำการเข้ารหั สข้อมูลที่จัดเก็บภายในฐานข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือ
พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อลดภาระการดูแลแอพพลิเคชั่นของเจ้าหน้าที่ระบบ
9.1.33. รองรับลักษณะงานที่เป็น Analytic workload โดยมีคุณสมบัติดังนี้
9.1.33.1. สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ columnar data store
9.1.33.2. สามารถสร้ า งตาราง (Table) ในรู ป แบบ Row-based และ Columnbased ในฐานข้อมูลเดียวกัน
9.1.33.3. สามารถประมวลผล Query ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสร้าง Indexes
9.1.33.4. สามารถประมวลผลในรู ปแบบที ่เ ป็ น massively parallel processing
(MPP) หรือparallel execution
9.1.34. ต้องสามารถแบ่ง Table ออกเป็น ส่วนย่อยๆ (Partitions) ไว้ใช้จัดการ Table และ
Index ที่มีขนาดใหญ่มากๆ โดยที่ การเข้าถึงข้ อมูลยังทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
คำสั่ง SQL เพื่อทำให้การ Access ข้อมูลทำได้เร็วขึ้นและสามารถ Off-line บางส่วนของ
Table เพื่อทำการ Backup หรือลบข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนอื่น
ของ Table ได้ การแบ่ง Partition ต้องสามารถแบ่งโดยใช้
9.1.34.1. กำหนดการแบ่ ง Partition โดยใช้ ก ารกำหนดช่ ว งของข้ อ มู ล ในแต่ ล ะ
Partition (Range Partitioning)
9.1.34.2. กำหนดการแบ่ ง Partition โดยใช้ ก ารกำหนดค่ า ของข้ อ มู ล ในแต่ ล ะ
Partition (List Partitioning)
9.1.34.3. กำหนดการแบ่ง Partition โดยใช้ Hash Function (Hash Partitioning)
9.1.34.4. กำหนดการแบ่ ง Partition โดยใช้ Range Partitioning ผสมกั บ Hash
Partitioning หรือ List Partitioning หรือ Range Partitioning ผสมกับ
Range Partitioning หรื อ List Partitioning ผสมกั บ List Partitioning
(Composite Partitioning)
9.1.35. มีความสามารถในการทำสำเนาข้อมูล โดยที่ข้อมูลที่สำเนาจะต้องมีการทำ Masking
เพื่อปิดบังข้อมูล แต่ข้อมูลจริงก็ยังคงเก็บอยู่และไม่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถกำหนด
รูปแบบเอง หรือสุ่มได้
9.1.36. รองรับการทำงาน Cluster-based , Shared-disk architecture โดยมีคุณสมบัติดังนี้
9.1.36.1. รองรับการทำงานในลักษณะ High Availability แบบ Active/Active
9.1.36.2. เป็นระบบทีเหมาะกับการทำงานในรูปแบบที่เป็น Online transaction
processing (OLTP)
9.1.36.3. รองรับการทำ Automatic Workload Balancing หรือเทียบเท่า
9.1.36.4. รองรับการจัดการ Cluster เช่น การเพิ่ม และ ลด node ได้
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9.1.36.5. รองรับ การทำ Online Fix pack updates โดยขณะที่ทำการติดตั้ง Fix
Pack ไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้งานระบบฐานข้อมูล
9.1.37. มีลิขสิทธิ์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายไม่น้อยกว่า 128
Processor Core
9.2. ซอฟต์แวร์ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ (Application Server Software) จำนวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
9.2.1. สนับสนุนมาตรฐานการพัฒนา Java ตามเวอร์ชั่นต่อไปนี้ ได้แก่ Java EE 7.0 หรือสูงกว่า
9.2.2. สนับสนุนมาตรฐานในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นตามเวอร์ชั่นต่อไปนี้ หรือ สูงกว่า
ได้แก่ Java Servlet 3.0, JSF2.0 และ JSP 2.2
9.2.3. สนับสนุนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ WS Addressing ตามเวอร์ชั่นต่อไปนี้ หรือสูงกว่า
ได้ แ ก่ WS-Addressing 1.0 Core and SOAP Binding และ WS-Addressing 1.0
Metadata
9.2.4. สนับสนุนมาตรฐาน Java Management Extension
9.2.5. รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, AIX,HP-UX และ Solaris
9.2.6. สามารถรองรับการทำงานร่วมกับ Web server ได้แก่ Apache HTTP Server, IBM
HTTP Server, Microsoft Internet Information Services หรือ Sun Java System
Web Server
9.2.7. รองรับการเข้าถึงข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลายได้ เช่น DB2, Oracle,
Sybase, SQL Server และ Informix
9.2.8. รองรั บ การทำงานร่ ว มกั บ Directory Server ได้ แ ก่ IBM Lotus Domino LDAP
Server ห ร ื อ IBM Tivoli Directory Server ห ร ื อ Sun Java System Directory
Server หรือ Microsoft Active Directory หรือ Novell eDirectory
9.2.9. มีความสามารถในการ ทำ In-Memory Data Grid โดยสามารถใช้หน่วยความจำของ
เครื่องแม่ข่ายมากกว่า 1 เครื่องเพื่อใช้เก็บข้อมูลเพื่อให้ระบบสามารถเข้าถึงและ
ประมวลผลข้อมูลได้
9.2.10. รองรับการทำ Fault-tolerant ของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ กรณีเครื่องแม่ข่าย
เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา
9.2.11. รองรั บ transaction ทั ้ ง ในรู ป แบบ write-behind, transactions, analytics และ
events
9.2.12. สามารถจัดการไดเรกทอรีตามมาตรฐาน LDAP
9.2.13. สนับสนุนการจัดการและ รูปแบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของ Java ได้แก่ Java
authentication Service Provider Interface for Containers (JASPIC), Java
Authorization Contract for Containers (JACC) 1 . 3 , Java EE Application
Deployment 1.2 และ J2EE Management 1.1 หรือสูงกว่า
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9.2.14. สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีระบบ Cluster แบบ active-active และทำงานร่วมกัน
ได้ในกรณีที่ฐานข้อมูลเครื่องใดเครื่องหนึ่งหยุดการทำงาน
9.2.15. รองรับการกระจายการดึงข้อมูล (Runtime Connection Load Balancing) หรือการ
ส่งข้อมูลให้ฐานข้อมูลโดยให้ระบบสามารถตัดสินในส่งงานให้เฉพาะฐานข้อมูล ที่เปิด
บริการ หรือตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
9.2.16. รองรับการทำ Dynamic Caching หรือเทียบเท่า
9.2.17. สามารถกำหนดสิทธิการบริหารจัดการ Application Server ในรูปแบบ Role Base
9.2.18. มี เ ครื ่ อ งมื อ ในการ Audit การเปลี ่ ย นการตั ้ งค่ า ต่า ง ๆ ของ Application Server
โดยต้องสามารถเก็บ ข้ อ มูล การเปลี ่ยนแปลงต่ างๆ เช่น ผู้ที่ทำการเปลี่ ยนแปลง
วันที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง และไฟล์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
9.2.19. มีเครื่องมือในการเรียกดูประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นตามมาตรฐาน Performance
Monitoring Infrastructure (PMI)
9.2.20. เป็นซอฟต์แวร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลที่นำเสนอ
9.2.21. มีลิขสิทธิ์แบบไม่จ ำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายไม่น้อ ยกว่า
144 Processor Core
9.3. ซอฟท์ แ วร์ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาระบบงาน (Development Tool) จำนวน 1 ชุ ด ซึ ่ ง มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
9.3.1. สนับสนุนมาตรฐาน Java EE 5.0 หรือดีกว่า
9.3.2. สามารถใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน BPMN, BPEL และ
Portlet Application
9.3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการ จะต้องเป็นลักษณะ GUI ในลักษณะ ‘Drag
and Drop’
9.3.4. สนับสนุนช่องทางในการพัฒนากระบวนงานได้ทั้งแบบ Web Browser และ IDE Tool
9.3.5. เป็นซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถรองรับ
จำนวนผู้ใช้งานได้ 100 จำนวนนักพัฒนา
9.4. ซอฟต์แวร์สำหรับการ Monitoring ระบบ Application Server และ ระบบฐานข้ อ มูล
จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
9.4.1. สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบงานได้ตลอดเวลา 24/7
9.4.2. สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาจนถึงระดับ Code โดยรองรับภาษา Java ได้
เป็นอย่างน้อย
9.4.3. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายได้ครอบคลุมทั้ง Disk, Memory,
CPU หรือ Network Connectivity หรือ Process
9.4.4. สามารถแจ้งปัญหาอัตโนมัติให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติขึ้นภายในระบบ
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9.4.5. มีความสามารถในการจำลองการทำรายการเพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพเป็นประจำ
โดยทำได้จากภายในและภายนอกองค์กร (Synthetic)
9.4.6. สามารถนำ Log ไฟล์ต่าง ๆจากเครื่อง Host ในระบบมาแสดงได้
9.4.7. ระบบต้องมีหน้าจอแสดงรายงานแบบ Dashboard ของผู้ใช้แต่ละคน ผู้ใช้สามารถสร้าง
Dashboard ของตนเองได้ และสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงหน้า Dashboard นั้น ๆ ได้
9.4.8. มีลิขสิทธิ์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
9.5. ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานเป็นระบบรายงานอัจฉริยะ (Business Intelligence) จำนวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
9.5.1. ส่วนของ Application Server สามารถรองรับระบบปฏิบัติการทั้งระบบ Windows,
AIX หรือ Linux (Red Hat หรือ SUSE หรือ Ubuntu หรือ Oracle) ได้เป็นอย่างน้อย
9.5.1.1. สามารถสร้ า งระบบการกระจายการทำงานของเครื ่ อ งนำเสนอข้ อ มู ล
Application Server ในลักษณะ Load-Balance ได้ เพื่อรองรับการร้ องขอ
รายงานปริมาณสูงได้
9.5.1.2. สามารถตั ้ ง เวลา (Scheduling) เพื ่ อ ทำการกระจายรายงานผ่ า นทาง
e-mail หรื อ portal ตามวั น เวลาที ่ ร ะบุ หรื อ ตามเหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ร ะบุ ไ ว้
(trigger-based scheduling)
9.5.1.3. มีระบบบันทึกเหตุการณ์การใช้ระบบ (Audit Log) ที่เก็บอยู่ในรู ปแบบ
การจัดการฐานข้ อ มูล โดยมีตัว อย่ า งรายงานและโมเดล เพื่อสามารถ
ตรวจสอบการเรียกใช้ข้อมูล และ Activity ต่าง ๆ ของ User ได้ รวมถึง
สามารถระบุให้เก็บจนถึงระดับ Query Service ได้
9.5.1.4. รองรับการทำงานซึ่งมีคุณลักษณะที่รองรับการขยายระบบ เช่น Caching
multithreading partitioning และcross-platform เพื่ออำนวยประโยชน์
กับเจ้าหน้าที่สารสนเทศให้สามารถ บริหาร Server ให้เหมาะสมกับจำนวน
ผู้ใช้
9.5.1.5. รองรับการทำงานซึ่งมีคุณลักษณะการกำหนด business ruleในลักษณะ
spreadsheet-like syntax เพื่อตอบสนองความต้ องการในการคำนวณ
ที่ซับซ้อน
9.5.1.6. รองรับการทำงานซึ่งมีคุณลักษณะของการสนับสนุนการวิเคราะห์หลายมิติ
และใช้รูปแบบ outline technology ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้
(user) และเจ้าหน้าที่สารสนเทศสามารถ สร้าง dimensions, hierarchies,
metrics และ scenarios ได้
9.5.1.7. รองรับการทำงานเชิงวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อการคำนวณโดยเฉพาะ
ในเชิงการเงิ น เช่น net present value, rate of return, and compound
growth เป็นต้น
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9.5.1.8. สามารถเชื่อมต่ อ กับฐานข้อ มูล ได้ม ากกว่ า 1 ฐานข้อมูล ที่เหมื อ นหรื อ
แตกต่างกันได้ใน 1 Model โดยสามารถเข้าถึงฐานข้ อมูล (Relational
Database) อย่างน้อยดังนี้ Oracle, DB2, Informix, SQL Server และ Sybase
9.5.1.9. มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล แบบ in-memory
caching และ in-database aggregates ในการประมวลผลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมากจาก Data Warehouse ได้
9.5.1.10. สามารถปรับหน้าการทำงานของผู้ใช้งาน (Interface) เช่น Themes/Logo
หรือ Extension ตามแต่ละกลุ่มของผู้ใช้งานได้ (Role-based Users)
9.5.2. ความสามารถทางด้าน Data Visualization
9.5.2.1. สามารถแสดงผลแบบ Decision Tree อย่างง่ายที่อธิบายผลการทำนาย
จากเป้ า หมาย (Target) ที ่ เ ลื อ กพร้ อ มทั ้ ง แสดง Key Insights จากการ
ทำนายผล หรือสามารถวิเคราะห์ Classification Problem ด้วยเทคนิค
Naïve-Bayes หรือ SVM ได้
9.5.2.2. ระบบสามารถสร้าง Insights โดยอัตโนมัติ ซึงประกอบไปด้วยรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล , การแนะนำ Visualization ที่เหมาะแก่การ
นำเสนอข้อมูล, และข้อความสรุปที่อธิบาย Hidden Information จากข้อมูล
9.5.2.3. สามารถ Import Metadata จาก Relational Database และทำงาน
ร่วมกับ User-defined Stored procedures ของฐานข้อมูล
9.5.2.4. สามารถทำ dataflow เพื่อทำ data transformation เบื้องต้น โดยจะแสดง
รายละเอียดตั้งแต่ต้นทางจนถึงตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูลได้
9.5.2.5. มีเครื่องมือที่เป็นรูปแบบ graphical เพื่อช่วยในการสร้าง Model แบบ
ซับซ้อนได้ (Model Design Accelerator)
9.5.2.6. มีล ักษณะการแสดงในรูปแบบของ Diagram ที่แสดงความสัมพันธ์ของ
Object ต่างๆ ในโปรเจคที่จะช่วยให้ Modeler หาหรือระบุเฉพาะส่วนที่สนใจ
ในกรณีที่โมเดลมีความซับซ้อนได้
9.5.3. ความสามารถทางด้าน Analytics User
9.5.3.1. เป็นเครื่องมือที่เป็น Web-based ไม่มีการติดตั้ง software ที่เครื่องของผู้ใช้งาน
สำหรับการเรียกดูรายงาน หรือวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการพัฒนารายงาน
9.5.3.2. สามารถกำหนดรูปแบบรายงานออกไปในหลายรูปแบบ (Format) เช่น
HTML, PDF, Excel, และ Text file (CSV)
9.5.3.3. สามารถแสดงผลรายงานผ่านมือถือที่มีการประมวลผลบน Android and
iOS โดยใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) หรือแอปพลิเคชั่น (Native
Application) ได้
9.5.3.4. สามารถนำเข้า (import) ส่วนต่าง ๆ ของรายงานไปยัง Microsoft Office ได้
เช่น MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint และสามารถ Refresh
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กราฟและตารางผลลัพธ์ที่ทำการ import มาแล้วโดยเลือก Refresh ทุกส่วน
หรือบางส่วนในเอกสารได้
9.5.3.5. ผู้ใช้งานสามารถนำเข้า (Upload) ไฟล์ประเภทข้อมูล เช่น Excel หรือ csv
เข้าไปในระบบผ่านเมนูที่ใช้งานผ่าน Web Browser เพื่อพัฒนารายงาน
ที่อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์นั้น ๆ ได้
9.5.3.6. สามารถแสดงผลแบบแผนที่ (Geospatial data) โดยไม่ต้องอาศัยการเขียน
coding หรือ API เพิ่มเติม
9.5.3.7. ระบบมี Predefined Date-related Filters ที่สามารถแสดงข้อมูลประเภท
Prior month, Prior quarter, Prior year, Current month, Current
quarter, Current year โดยอัตโนมัติเป็นต้น โดยผู้ใช้งานไม่ต้องอาศัยการ
เตรียมข้อมูลหรือเขียนโค้ด (Coding/programing) เพิ่มเติม
9.5.3.8. สามารถสร้างตาราง (Table) ข้อมูลขึ้นมาใหม่โดยใช้ภาษา Custom SQL
เพื่อสร้างข้อมูลในการออกรายงานได้ตามต้องการ
9.5.3.9. สามารถสร้าง Data Level Security ผ่านการสร้าง Security Filters โดย
การระบุผ ู้ใช้งาน (Users), กลุ่มผู้ใช้งาน (Groups), หรือหน้าที่ผู้ใช้งาน
(Roles) เพื่อให้เห็นข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ระบุไว้ได้
9.5.3.10. สามารถแชร์ เ นื ้ อ หา (Contents) ผ่ า นเครื ่ อ งมื อ การติ ด ต่ อ ร่ ว มกั น
(Collaboration Tool) เช่ น Slack ด้ ว ย URL Links หรื อ Embedded
HTML ที่ดูผ่าน Web Page
9.5.3.11. สามารถแสดง Visualization ดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย Area, Bubble,
Line, Clustered bar, Clustered column (Stacked Bar), Pie, Point,
Heatmap, Map, Marimekko, Network, Radar, Radial, River,
Treemap, Waterfall, และ Word cloud
9.5.4. มีลิขสิทธิ์แบบไม่จ ำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายไม่น้อ ยกว่า
4 Processor Core
9.6. ชุดซอฟต์แวร์สำหรับแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนข้อมูล จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะ
อย่างน้อยดังนี้
9.6.1. เป็ น ระบบซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ส ามารถทำงานได้ ห ลากหลาย Platform คื อ Microsoft
Windows, Unix, Linux
9.6.2. สามารถเข้าถึงข้อมูลต้นทาง (Input Source) ต่างๆดังต่อไปนี้ ได้แก่ Text file, XML,
DB2 , Informix, Sybase, Oracle, Microsoft SQL Server, Teradata แ ล ะ Web
services
9.6.3. สามารถจัดเก็บข้อมูลปลายทาง (Target) ที่ผ่านการแปลงข้อมูลแล้วในระบบจัดการ
ฐานข้อมูลต่อไปนี้ ได้แก่ ระบบจัดการฐานข้อมูล DB2, Informix, Sybase, Oracle,
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9.6.4.
9.6.5.
9.6.6.

9.6.7.
9.6.8.

9.6.9.
9.6.10.
9.6.11.
9.6.12.
9.6.13.
9.6.14.
9.6.15.
9.6.16.
9.6.17.
9.6.18.
9.6.19.
9.6.20.
9.6.21.

Microsoft SQL Server และ Teradataรวมถึงสามารถจั ดเก็บ ข้ อ มูล ปลายทางใน
รูปแบบ XML และ Text file
การแปลงข้อมูลสามารถทำงานกับข้อมูลหลายรูปแบบได้ภายในงานเดียว (Single job)
สนับสนุนการทำ Bulk load ของฐานข้อมูล เช่น DB2, Oracle, Informix และ Sybase
สามารถทำงานกับระบบซอฟท์แวร์ทั้งหมดต้องเป็นแบบใช้คำสั่งด้วยภาพ (Graphic
User Interface-GUI) เพื่อสะดวกในการทำงานตั้งแต่การออกแบบพัฒนา ทดสอบ
ควบคุมกระบวนงานทั้งหมด และงานควบคุมดูแลรักษา (Administration)
สามารถสนับสนุนข้อมูลภาษาไทย (TIS620) และสนับสนุน Unicode ในส่วนข้อมูล
ต้นทาง
มีระบบเอื้ออำนวยการพัฒนาโปรแกรมคือ Debugging facility ที่สามารถช่วยในการ
ทดสอบเงื่อนไขต่างๆ ของโปรแกรมการแปรเปลี่ยนข้อมูลได้เช่น การ Tracing หรือ
การกำหนด Break point ในกระบวนการทำงานของโปรแกรม
สามารถจัดทำเอกสารรายงาน ของงานที่ออกแบบ (job designs) โดยสามารถแสดง
รายงานในรูปแบบ HTML
สามารถทำการ Import/Export งานที่ออกแบบ (job) รวมถึง component ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ job นั้นๆ ในรูปแบบ XML
สนับสนุนการจัดเก็บ Meta Data ลงในฐานข้อมูลที่หลากหลาย เช่น DB2, Oracle
หรือ Microsoft SQL/Server
สามารถกำหนดเวลา (Schedule) ในการทำงานของระบบซอฟท์แวร์ได้โดยอัตโนมัติ
สนับ สนุน เครื่ องมือในการ Monitor ประสิทธิภ าพ(Performance)การทำงานของ
ETL Job ในแง่ เปอร์เซ็นต์ CPU, Memory ที่ถูกใช้
มีระบบการบริหารจัดการ Workload management system ในรูปแบบของคิวงาน
(queue) และสามารถกำหนดความสำคัญ (prioritizing) ให้แต่ละ job ที่ทำงานได้
สามารถกำหนดงาน (Job) ที่สร้างให้ทำงานแบบ ETL (Extract Transform Load)
คือ สามารถทำการ Join ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างยี่ห้อเข้าด้วยกันได้ทันที
สนับสนุนการสร้างงาน (Job) ให้ทำงานในลักษณะ ELT (Extract Load Transform)
ต้องมีระบบสำรอง (High Availability) เพื่อให้สามารถทำงานต่อได้ในกรณีที่ระบบหลักมี
ปัญหา
สามารถประมวลผลข้อมูลจาก multiple source
สามารถ join ไฟล์ข้อมูล (text files) กับข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล (RDBMS) ได้
รองรับการประมวลผลไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะระบุจำนวนตัวอักษร (Fixed length) ได้
มีลิขสิทธิ์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายไม่น้อยกว่า 128
Processor Core
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9.7. ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูล จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้
9.7.1. เป็ น ชุ ด ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ส ามารถทำการสำรองข้ อ มู ล แบบ Image-based Backup
โดยสามารถสำรองข้ อ มู ล ได้ ท ั ้ ง บน Physical Server และ Virtual Machine
โดยรองรับ Windows, Linux, VMware, Hyper-V และ Nutanix ได้เป็นอย่างน้อย
9.7.2. สามารถสำรองข้ อ มู ล บน Application และ Database ได้ แ ก่ Exchange, SQL,
SharePoint, Oracle และ Active Directory ได้เป็นอย่างน้อย
9.7.3. สามารถบริ ห ารจั ด การแบบรวมศู น ย์ โ ดยมี ล ั ก ษณะเป็ น Web-base Console
โดยไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ
9.7.4. มีความสามารถในการทำ Data Deduplication ได้หลายระดับ เช่น True Global
Deduplication, Source Deduplication แ ล ะ Deduplication บ น Storage
เพื่อลดพื้นที่และ Bandwidth เวลาในการจัดเก็บข้อมูล
9.7.5. รองรับ การสำรองและกู้คืนข้อมูล จากเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server)
บนระบบ VMware, Hype-V และ Nutanix ได้เป็นอย่างน้อย และมีสามารถทำการ
สำรองและกู ้ ค ื น ข้ อ มู ล ข้ า มช นิ ด ของ Virtualization environment(Cross
Backup/Recovery) ได้
9.7.6. มีฟังก์ชั่นรับรองการกู้คืนในระดับไฟล์ (Granular restore) ได้เป็นอย่างน้อย
9.7.7. รองรับการกู้คืนข้อมูลแบบรวดเร็ว โดยสามารถเปิด ใช้ข้อมูลที่ทำการสำรองอยู่ ขึ้นมา
ใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องกู้คืนข้อมูลกลับไปยังต้นทางได้ (Instant Recovery)
9.7.8. รองรับการตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายต้นทางตลอดเวลา (Heartbeat
Check) และทำการกู้คืนทันทีโดยอัตโนมัติไปยังเครื่องแม่ข่ายที่กำหนดเมื่อเครื่องแม่
ข่ายต้นทางมีปัญหา (Virtual Standby)
9.7.9. รับรองการทดสอบการกู้คือข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าระบบจะ
สามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสามารถสร้างรายงานเพื่อแสดงระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกู้คืนข้อมูลได้ (Assure Recovery)
9.7.10. รองรับ WAN-optimization ในตัวทำให้สามารถสำรองข้อมูลข้าม WAN ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถกำหนดการบีบอัดข้อมูล, ช่วงเวลาและปริมาณ Bandwidth
ที่ต้องการใช้ได้
9.7.11. มีฟังก์ชันรับรองการสำรองข้อมูลลง Tape จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Drive
9.8. ซอฟต์ แ วร์ ส ำหรั บ การจั ด การการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย แบบ Two-Factor
Authentication จำนวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.8.1. สามารถเพิ่มความสามารถในการยืนยันตัวตนแบบ Mutlifactor Authentication (MFA)
9.8.2. สามารถสร้างและส่งรหัสแบบ Time-based one-time password (TOTP) โดยส่งผ่าน
Mobile Authenticator
9.8.3. สามารถจัดเก็บรูปแบบการใช้งานในลักษณะ Device fingerprint หรือ Device Face
Recognition
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9.8.4. สามารถทำงานร่วมกับ Google Authenticator ได้
9.8.5. สามารถกำหนด Policy สำหรับยืนยันตัวตน โดยสามารถกำหนดกฎสำหรับเป็นเกณฑ์
ในการเลือกใช้ Policy ได้
9.8.6. มีลิขสิทธิ์แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายไม่น้อยกว่า
8 Processor Core
10. การพั ฒ นา ปรั บ เปลี ่ ย นระบบงานประกั น สั ง คมบนเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ มนเฟรมเป็ น ระบบ
Web Application ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
เพื่อให้การพัฒ นาระบบเป็น ไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นมาตรฐานเดียวกันของการพั ฒ นา
ระบบงานของสำนักงานประกันสังคม ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานในการพัฒ นา
ระบบ ซึ่งประกอบด้วย
10.1. แผนการพั ฒ นาระบบ (System Development Plan) : ก่ อ นเริ ่ ม ต้ น การพั ฒ นาระบบ
ผู้ ร ั บ จ้ า งพั ฒ นาระบบและโอนย้ า ยข้ อ มู ล ระบบงาน Mainframe เป็ น Web Application
จะต้ อ งส่ ง มอบแผนการพั ฒ นาระบบให้ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คมพิ จ ารณาภายในกำหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน โดยแผนฯ
จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
10.1.1. แผนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
10.1.2. แผนการออกแบบ (System Design)
10.1.3. แผนการสร้างระบบ (System Development)
10.1.4. แผนการทดสอบระบบ (System Testing)
10.1.5. แผนการติดตั้งระบบและเตรียมข้อมูล (System Installation and Data Conversion)
10.1.6. แผนการฝึกอบรม (Training)
10.1.7. แผนการประเมินผล (Evaluation)
10.1.8. แผนการจั ด ทำเอกสารคู ่ ม ื อ ระบบ (System Manual) และคู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Operational Manual)
10.2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) : ผู้รับจ้างพัฒนาระบบและโอนย้ายข้อมูลจากระบบ
Mainframe เป็น Web Application ต้องศึกษาระบบหน้าจอ และรายงานต่าง ๆ ข้อมูลเดิม
จากในระบบ Mainframe ที่สำนักงานประกันสังคมมีอยู่ในปัจจุบันให้เข้าใจ และทำการศึกษา
ความต้องการในส่วนที่สอดคล้องกับระบบบน Mainframe ทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อให้รองรับ
การออกแบบใหม่ (Requirement Analysis) เป็น Webbase Application โดยให้เสนอเรื่อง
ความเสี่ ย งของข้ อ มู ล เก่ า และ UI/UX จากของเดิ ม ที ่ จ ะเปลี ่ ย นเป็ น ระบบใหม่ แ บบ
Web Application (GAP Analysis) เสนอกรรมการเพื่อเข้าใจปัญหาร่วมกัน โดยมีรายละเอียด
ของระบบงานต่าง ๆ ดังแสดงในหัวข้อที่ 2 รายละเอียดระบบงาน ซึ่งเป็นเพียงข้อกำหนดของ
ระบบงานในเบื้องต้นเท่านั้น ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องทำการศึกษาความต้องการของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ความต้องการทั้งหมดครอบคลุมทั้งฟังก์ชั่ นงาน
ที่ระบบปัจจุบันทำได้และที่จะต้องทำเพิ่มเพื่อตอบสนองต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้าง
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พั ฒ นาระบบต้ อ งมี ก ารนำเสนออย่ า งเป็ น ทางการ (Formal Presentation) แต่ ย ึ ด หลั ก
(GAP Analysis) เพื่อให้สามารถยกเลิกระบบ Mainframe ได้ในรายละเอียดความต้อ งการ
(Requirement Specification) ที่สมบูรณ์เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่ได้รับมอบหมาย ในระยะเวลาตามตารางเวลาการพัฒนาระบบงาน (Project Schedule)
ผู้ร ับ จ้างพัฒ นาระบบต้องรายงานผลการดำเนินงานของการวิเคราะห์ระบบให้ส ำนักงาน
ประกัน สังคมพิ จ ารณาเป็น ระยะ ๆ ตามกำหนดระยะเวลาที่ เหมาะสมที ่ ได้ ร่ว มตกลงกั น
การวิเคราะห์ระบบต้องดำเนินการ ดังนี้
10.2.1. ผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ และจัดทำรายงานผล
การสำรวจความต้องการของผู้ใช้ตามมาตรฐาน System Requirements Specification
(SRS) ที่เป็นมาตรฐานสากล
10.2.2. ผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องจัดทำข้อกำหนดความต้องการ (Requirement Specification)
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของข้อกำหนดดังต่อไปนี้
10.2.2.1. ข้อกำหนดเชิงพฤติกรรมและการโต้ตอบ (Behavioral & Interaction Modeling)
ประกอบด้วย
10.2.2.1.1. Use case diagrams แสดง use cases, actors และความสัมพันธ์
ระหว่างกัน
10.2.2.1.2. Sequence diagrams แสดงลำดับของการทำงาน ซึ่งกำหนด
การสื่อ messages ระหว่าง class
10.2.2.2. ข้อกำหนดเชิงโครงสร้าง (Structural Modeling) ประกอบด้วย
10.2.2.2.1. Class diagrams แสดงองค์ประกอบของระบบ ได้แก่ class
รายละเอียดของ class ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่าง class
10.2.2.3. ผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องวิเคราะห์ระบบงานทั้งหมด ด้วยวิธีการ Object
Oriented Methodology ของ Object Modeling Technique (OMT)
หรือ Object Oriented Software Engineer (OOSE) ตามมาตรฐานของ
Unified Modeling Language (UML)
10.3. การออกแบบระบบ (System Design) : ผู ้ ร ั บ จ้ า งพั ฒ นาระบบจะต้ อ งใช้ ข ้ อ กำหนด
ความต้องการ (Requirement Specification) ที่ได้จากการทำงานในขั้นตอนการวิเคราะห์
ระบบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนัก งานประกันสังคมแล้ว มาออกแบบระบบและจัดทำ
รายละเอี ย ดการออกแบบระบบ (Design Specification) ในระยะเวลาตามตารางเวลา
การพั ฒ นาระบบงาน (Project Schedule) ผู ้ ร ั บ จ้ า งพั ฒ นาระบบต้ อ งรายงานผล
การดำเนิ น งานของการออกแบบระบบให้ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คมพิ จ ารณาเป็ น ระยะ ๆ
ตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่ได้ร่วมตกลงกัน โดยการออกแบบระบบต้องดำเนินการ ดังนี้
10.3.1. งานการออกแบบระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
10.3.1.1. แบบงานแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture Design)
ประกอบด้วย
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10.3.1.1.1. สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
10.3.1.1.2. การรักษาความมั่นคงของระบบและของข้อมูล (System and
Data Security) การรั ก ษาความมั ่ น คงของระบบและของ
ข้อมูล (System and Data Security) โปรแกรมทุกโปรแกรม
จะต้องอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยของระบบ (System
Security) โปรแกรมจะทำงานได้ ต ่ อ เมื ่ อ ถู ก เรี ย กจากผู ้ ใ ช้
ที่มีสิทธิ์เท่านั้น ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยจะต้องจัดให้
มีสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
10.3.1.1.3. กำหนดให้ ผ ู ้ ใ ช้ ท ุ ก คนมี ช ื ่ อ (User Code) และรหั ส ผ่ า น
(Password)
10.3.1.1.4. ผู้ใช้แต่ล ะคนสามารถเรียกใช้โ ปรแกรมเฉพาะที่กำหนดให้
เท่านั้น
10.3.1.1.5. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ในแต่ ละ Record และ
แต่ละ Field เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
10.3.1.1.6. ผู ้ ใ ช้ แ ต่ ล ะคนสามารถเข้ าระบบ (Login) ได้ เ พี ย งคนเดียว
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันการใช้ชื่อเดียวกันเข้าระบบ
พร้อม ๆ กันมากกว่า 1 คน
10.3.1.1.7. ระบบจะต้องสามารถติดตามได้ว่า ผู้ใช้แต่ละคนได้เข้ามาใช้
ระบบตั ้ ง แต่ เ วลาใดถึ ง เวลาใด ระหว่ า งนั ้ น ใช้ โ ปรแกรม
อะไรบ้าง สามารถติดตามการใช้ระบบของผู้ใช้ทุกคนได้ทุกวัน
และสามารถออกเป็นรายงานแสดงผลได้ด้วย
10.3.1.1.8. โปรแกรมปรับปรุง เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล ที่อยู ่ ใ น
ฐานข้อมูลของระบบจะต้องมีวันที่ เวลา ชื่อผู้ใช้ (User Code)
กำกับลงในข้อมูลที่ปรับปรุง
10.3.1.2. แบบงานแสดงโครงสร้างพื้นฐาน (Foundation Design) ประกอบด้วย
10.3.1.2.1. Component diagrams แสดงองค์ ป ระกอบพื ้ น ฐานของ
โปรแกรม ที่จะประกอบเป็นระบบ รวมถึงการเชื่อมต่อและ
การโต้ตอบระหว่างกัน
10.3.1.3. แบบงานแสดงการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) ประกอบด้วย
10.3.1.3.1. การจั ด กลุ ่ ม และการเชื ่ อ มโยงของโปรแกรม (Design of
navigation controls)
10.3.1.3.2. แบบตั ว อย่ า งหน้ า จอ (Screen Layout) พร้ อ มขั ้ น ตอน
การทำงานสำหรั บ แต่ ล ะหน้ า จอ การรั บ และแสดงผล
การตอบโต้กับผู้ใช้ (User Interface) ประกอบด้วย
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- การใช้เมนู ถ้าโปรแกรมต้องการให้ผู้ใช้เลือกการทำงาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องเป็นเมนูให้ผู้ใช้เลือก
- การเลื อ กเงื ่ อ นไข ถ้ า โปรแกรมต้ อ งการให้ ผ ู ้ ใ ช้ เ ลื อ ก
เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องแสดงเงื่อนไขที่เป็นไปได้
ทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ให้ดูด้วย
- การแบ่งส่วนจอภาพ จอภาพของทุกโปรแกรมจะต้องมี
การแบ่งส่วนเหมือนกันทั้ง หมด โดยแบ่งออกเป็นส่ว นๆ
ได้แก่ ส่วนที่ 1 (ชื่อผู้ใช้ , ชื่อโปรแกรม, วันที่ และเวลา)
และ ส่วนที่ 2 (ส่วนแสดงข้อมูล หลัก (Main Area) คือ
ส่ ว นที ่ ผ ู ้ ใ ช้ บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า หรื อ แสดงข้ อ มู ล ที ่ ผ ู ้ ใ ช้
สอบถาม ส่วนนี้จะเป็นเนื้อที่ส่วนใหญ่ของจอภาพ)
- แบบตั ว อย่ า งรายงาน ( Report Layout) รายงาน
(Report) ประกอบด้วย การพิมพ์รายงาน โปรแกรมที่พิมพ์
รายงานจะต้องสามารถให้ผู้ใช้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์
และสามารถเก็บรายงานนั้นไว้ในแฟ้มข้อมูลของระบบ
แล้ ว ค่ อ ยสั ่ ง พิ ม พ์ อ อกภายหลั ง ได้ , รู ป แบบรายงาน
รายงานทุกรายงานต้องมีส่วนหัว (Heading) ที่เหมือนกัน
หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น หรื อ ตามความเหมาะสมกั บ การ
จัดรายงาน (ชื่อของสำนักงานประกันสังคม, วัน เวลา
ที่สั่งพิมพ์, ชื่อของรายงาน, หน้าที่/จำนวนหน้า)
10.3.1.4. แ บ บ ง า น แ ส ด ง ก า ร จ ั ด ก า ร ข ้ อ ม ู ล ( Data Management Design)
ประกอบด้วย Data dictionary หรือ Metadata ของตาราง หรือ object
(กรณีใช้ OODB) เช่น ชื่อข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ชนิดของข้อมูล ขนาดหรือ
ความยาวของข้อมูล แหล่งกำเนิดข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ข้อมูล ค่าของข้อมูล
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
10.3.2. ผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องออกแบบระบบงานทั้งหมด ด้วยวิธีการ Object Oriented
Methodology ของ Object Modeling Technique (OMT) หรื อ Object Oriented
Software Engineer (OOSE) ตามมาตรฐานของ Unified Modeling Language (UML)
10.3.3. ผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องออกแบบโครงสร้างของระบบงานโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ
Multi-Tiers และจะต้องสามารถขยาย หรือเพิ่มเติมระบบได้โดยง่าย (Scalability)
10.4. การสร้า งระบบ (System Implementation) : ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องสร้างระบบ
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามข้อกำหนดต่าง ๆ ใน Requirement Specification และ
แบบงานที่กำหนดในขั้นของการออกแบบระบบ (Design Specification) โดยมีรายละเอียด
และข้อกำหนด ดังนี้
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10.4.1. ผู ้ ร ั บ จ้ า งพั ฒ นาระบบจะต้ อ งพัฒ นาและจัด ทำระบบงาน โดยมี ร ายละเอี ย ดตาม
รายละเอียดระบบงาน ดังแสดงเอกสารภาคผนวก ข โดยระบบต้องทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10.4.2. ระบบงานที่พัฒนาต้องมีสถาปัตยกรรมแบบ Multi – Tier Client / Server Architecture
10.4.3. ระบบที่พัฒนาต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ระบบในลักษณะ GUI (Graphic User
Interface) โดยมีการทำงานในระบบคำสั่ง เมนูและข้อความต่าง ๆ เป็นภาษาไทย
10.4.4. ผู ้ ร ั บ จ้ า งพั ฒ นาระบบต้ อ งพั ฒ นาระบบงานทั ้ ง หมดให้ ส ามารถใช้ ง านได้
บนระบบปฏิบัติการและ Web Browser ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เมื่อมีการ
เปลี่ยน Version ล่าสุด หรือ Version ที่ดีกว่าได้โดยไม่กระทบกับระบบงานที่พัฒนาไว้
10.4.5. กรณีที่ผู้รับจ้างพัฒนาระบบมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมืออื่นใด เช่น CASE
Tools ซอฟต์แวร์ระบบ และ Development Tools เป็นต้น นอกเหนือจากที่จัดหา
ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือเหล่านั้น พร้อมลิขสิทธิ์
ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และเมื่อการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องมอบเครื่องมือเหล่านั้นพร้อมสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่
สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สำนักงานฯ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานต่อไปในอนาคตได้
10.4.6. ระบบที่พัฒนาในโครงการนี้ รวมทั้ง Source Code และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้
ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคมแต่เพียงผู้เดียว
10.4.7. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาต้องแสดงโมเดลและโครงสร้างข้อมูลอย่างกระชับและถูกต้อง
มีการกำหนดมาตรฐานข้อมูล และต้องสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลในระบบสารสนเทศอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.4.8. ผู้รับจ้างพัฒนาระบบต้องทำการพัฒนาระบบงานทั้งหมด โดยระบบที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันจะต้องสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
10.4.9. ผู้ใช้ร ะบบงานทั้งในส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค และต่างประเทศต้องสามารถติ ด ต่ อ
ระบบงานฯ ได้ในลักษณะของ Web-Based Interface ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
แสดงผลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างถูกต้อง มีข้อมูลช่วยเหลือการใช้งาน
อย่างทันที
10.4.10. ระบบงานฯ ต้องแสดงโมเดลขั้นตอนหรือกระบวนการการทำงานถูกต้อง รัดกุม
มีรายละเอียดแสดงกระบวนการทำงาน (Process Specification) ที่สอดคล้องกับ
โปรแกรมที่พัฒนา โดยมีคำอธิบาย (Comment) เพื่อการเพิ่มขยายและปรับแก้งานง่าย
และเมื่อมีการปรับแก้ บำรุงรักษาโปรแกรมระหว่างการรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้อง
ปรับแก้เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องสอดคล้องด้วย
10.4.11. ระบบที่พัฒนาต้องรวมการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบงานใหม่ครบถ้วนและถูกต้อง
กรณีข้อมูลเดิมอยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้การนำเข้าข้อมูลเข้าระบบงานใหม่
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ต้ อ งทำแล้ ว เสร็ จ ก่ อ นการส่ ง /รั บ มอบระบบ โดยผู ้ ร ั บ จ้ า งพั ฒ นาระบบจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้งหมด
10.4.12. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาต้องมีการทดสอบความถูกต้อง และทดสอบการยอมรับได้
ของระบบ (Acceptance Test) ภายใต้ส ภาพแวดล้อมใกล้เคี ยงการทำงานจริ ง
ทั้งช่วงงานปกติและงานมาก (Peak Period) โดยใช้ข้อมูลจริงที่ครบถ้วนในการทดสอบ
10.4.13. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย (Security) อย่างรัดกุม
ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการควบคุมและกำหนดระดับสิทธิ์ในการใช้งาน
โดยแบ่งตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดได้
10.4.14. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาต้องใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเดียวกัน
เพื่อความเป็นเอกภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม
10.4.15. ผู ้ ร ั บ จ้า งพั ฒ นาต้อ งจั ด ทำกระบวนการปรั บ ปรุง ข้อ มู ล ให้เ ป็ นปัจ จุ บ ัน ทันสมัย
ตลอดเวลา มีการรับประกันหรือรับรองคุณภาพของระบบสารสนเทศเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังการรับมอบระบบ เมื่อมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันทำการ และมีสายการช่วยเหลือ (Help Line) ทันทีตลอดเวลาทำการ
10.5. การทดสอบระบบ (System Testing) : ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องเสนอรายละเอียดของ
กระบวนการและกำหนดการในการทดสอบระบบในระยะต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอผลการทดสอบ
ระบบ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
10.5.1. การทดสอบระบบย่อย (Unit Testing)
10.5.2. การทดสอบระบบรวม (System Integration and Product Testing)
10.5.3. การทดสอบระบบเพื่อการตรวจรับ (Final Acceptance Testing)
10.6. การติดตั้งระบบและเตรียมข้อมูล (System Installation and Data Conversion) : ผู้รับจ้าง
พัฒนาระบบจะต้องเสนอรายละเอียดของการติดตั้งระบบต่อสำนักงานประกันสังคมอีกครั้ง
เพื่อพิจารณาความพร้อม และเข้าดำเนินการตามกำหนดการที่ได้รับความเห็นชอบ โดยจะต้อง
รายงานถึงความก้าวหน้าและปัญหาที่ เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ในกรณีที่จะต้องมีการนำเข้าข้อมูล
จากภายนอกระบบที่พัฒนาขึ้น ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการแปลงข้อมูล จากภายนอกเข้าสู่ระบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการนำเข้าข้ อ มูล
บางส่ว นตามที่ได้ร ับ ความเห็นชอบของสำนักงานประกันสังคมเพื่อใช้ใ นการทดสอบและ
การตรวจรับระบบ
10.7. การฝึกอบรม (Training) : ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพร้อมเอกสาร
การฝึ ก อบรม พร้ อ มการประเมิ น ผลให้ เ หมาะสมกั บ บุ ค ลากรแต่ ล ะกลุ ่ ม ของสำนั ก งาน
ประกันสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถควบคุมกำกับ สั่งการ ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาระบบงานได้
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคลากรอื่นได้ (หากจำเป็น) ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าตามที่
ระบุในข้อกำหนดการฝึกอบรมและต้องเพียงพอที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ออกเป็น
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อย่างน้อย 4 ระดับ ได้แก่ (ผู้บริหารหน่วยงาน (Management Officers), เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
(End Users), เจ้ า หน้ า ที ่ ด ู แ ลระบบ (Administrator), เจ้ า หน้ า ที ่ พ ั ฒ นาและบำรุ ง รั ก ษา
ระบบงาน (Software Engineers/Programmers)
ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่ คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรม
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอหรือการฝึกอบรมอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารการอบรม
ทั้งหมดมาเอง โดยรายละเอียดการฝึกอบรมจะต้องประกอบด้วยหัวข้อในการอบรมและระดับ
ผู้เข้ารับการอบรมตามตารางข้างท้ายนี้ (ประมาณการ) ทั้งนี้ การฝึกอบรมสำหรับผู้บริห าร
หน่วยงาน และเจ้ าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องจัดแบ่งจำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นรุ่นสำหรับแต่ละระบบงานตามความเหมาะสม ในการฝึกอบรมอาจใช้สถานที่และ
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องสำนั ก งานประกั น สั ง คมได้ ต ามความจำเป็ น โดยผู ้ ร ั บ จ้ า งต้ อง
รับผิดชอบค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าคู่มือ ค่าที่พัก (ถ้ามี)
10.7.1. ผู้บริหารหน่วยงาน จำนวนอย่างน้อย 300 คน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในหัวข้อดังนี้
10.7.1.1. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบงานฯ ตามโครงการฯ
10.7.1.2. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
10.7.1.3. การประยุกต์ระบบงานฯ มาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติการ
10.7.2. เจ้าหน้าที่ป ฏิบ ัติงานผู้ใช้ระบบดังนี้ 1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกั น ตน
2. ระบบเงิ น สมทบ 3. ระบบประโยชน์ ท ดแทน 4. ระบบบริ ก ารทางการแพทย์
5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 6. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 7. ระบบ
ตรวจสอบ และ 8. ระบบนิติการ จำนวนอย่างน้อย 300 คนต่อระบบ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ในหัวข้อดังนี้
10.7.2.1. การใช้งานระบบ(ตามจำเป็น)
10.7.2.2. การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์
10.7.3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Administrator) ของสำนักงานประกันสังคม จำนวนอย่างน้อย
20 คน อย่างน้อย 15 ชั่วโมง ในหัวข้อดังนี้
10.7.3.1. องค์ประกอบ การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์
10.7.3.2. องค์ประกอบ การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
10.7.3.3. การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์
10.7.3.4. SYSTEM OVERVIEW
10.7.3.5. O/S ARCHITECTURE
10.7.3.6. DBMS ARCHITECTURE
10.7.3.7. การใช้ UTILITIES ต่าง ๆ
10.7.3.8. การใช้ DBMS
10.7.3.9. SYSTEM SECURITY
10.7.3.10. SYSTEM BACKUP & RECOVERY
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10.7.4. เจ้าหน้าที่พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงาน (Programmer) ของสำนักงานประกันสังคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 10 คนหลักสูตรระบบงานฯ ตามโครงการฯ
การใช้งานและการบำรุงรักษาสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิครวมกันอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
ในข้อหัวเหล่านี้
10.7.4.1. SYSTEM OVERVIEW
10.7.4.2. CONCEPT & SYSTEM DESIGN
10.7.4.3. DATABASE STRUCTURE PROGRAM MODULE
10.7.4.4. การใช้งาน SYSTEM S/W ต่าง ๆ
10.7.4.5. DATABASE & SYSTEM SECURITY DESIGN
10.7.4.6. การใช้ TOOLS ต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาและดูแลระบบ
10.8. การประเมินผล (Evaluation) : หลังจากที่นำระบบใหม่มาใช้งานจริงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
1 เดื อ น จะมี ก ารประเมิ น ผลของระบบใหม่ ร ะหว่ า งผู ้ ช นะประกวดราคาและสำนั ก งาน
ประกันสังคม การประเมินผลครั้งนี้อาจทำให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ ผู้รับจ้าง
พัฒ นาระบบจะต้องรีบ ดำเนินการให้โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการ
ปรับปรุงโปรแกรมนี้จะต้องไม่มีผลกระทบกับการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาอยู่หรือ
ที่กำลังจะจัดทำ ทั้งในด้านกำลังคนและระยะเวลา หลังการประเมินผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้อง
จัดทำเอกสารสรุปการประเมินผล ส่งให้สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเอกสารนี้จะต้องรวบรวม
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขที่ต้องการ ระยะเวลาที่ต้องใช้เสนอต่อสำนักงานประกันสังคม
10.9. การจัดทำเอกสารคู่มือระบบ (System Manual) และคู่มือการปฏิบัติงาน (Operational
Manual) : ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือระบบ และคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีคำอธิบายรายละเอียดเป็นภาษาไทย ทั้งนี้มีข้อกำหนดในการจัดทำดังนี้
10.9.1. เอกสารคู่มือระบบ (System Manual) : เอกสารคู่มือระบบ เป็นเอกสารที่จัดทำ เพื่อ
ใช้อ้างอิงระบบงานที่จัดทำเสร็จและส่งมอบจริงเรียบร้อยแล้ว โดยทำการส่งมอบ
เอกสารข้อกำหนดของระบบงานตามกำหนดระยะเวลาของงาน โดยผ่านการตรวจรับ
ถูกต้องแล้ว และต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดอายุสัญญาประกอบด้วย เอกสาร
ข้อกำหนดของผู้ใช้ (User Specification), เอกสารการทำงานของระบบ (System
Functionalities) และเอกสารการออกแบบระบบ (System Design)
10.9.1.1. เอกสารข้อกำหนดของผู้ใช้ (User Specification) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
ให้มีขอ้ กำหนดของระบบในแง่มุมของผู้ใช้ดังต่อไปนี้
10.9.1.1.1. สารบัญ
10.9.1.1.2. บทที่ 1 ขอบเขตการทำงานของระบบ (System Scope /
Boundary) ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้
- วัตถุประสงค์ของระบบสรุปถึงเป้ าหมายหรืองานหลัก
ที่ระบบต้องทำ โดยกำหนดเป็นข้อ ๆ
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- คำอธิบายโดยสังเขปถึงการทำงานของระบบ (ประมาณ
1 – 2 หน้า)
- สรุปคุณสมบัติของระบบ (System Features) ให้กำหนด
เป็นข้อ ๆ ถึงงานที่ระบบต้องทำทั้งหมด ซึ่งอาจแยกได้
เป็น Input ที่ระบบต้องรับรายงานที่มี (ทั้งบนกระดาษ
และหน้ า จอ) ฐานข้ อ มู ล ที ่ จ ั ด เก็ บ การคำนวณหรื อ
ประมวลผลที่ระบบต้องทำ
10.9.1.1.3. บทที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้ (User Workflow)
กำหนดขั้นตอนการปฏิบั ติงานสำหรับผู้ใช้ ในลัก ษณะของ
Flow Chart โดยครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ จุ ดเริ่ ม ต้ น ที ่ ข้ อ มูล เข้าสู่
ระบบเริ่มต้นจากหน่วยงานไหน ใช้เอกสารอะไร กี่ฉบับ ถูก
บันทึกเข้าระบบที่หน่วยงานไหน การตรวจสอบ (Auditing)
ทำอย่างไรและที่ไหน รายงานที่ได้พิมพ์จากที่ไหน และผู้ใช้จะ
ได้รับรายงานอะไรบ้าง ใครเป็นผู้สั่งพิมพ์รายงานนั้น (ผู้ใช้หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง)
10.9.1.1.4. บทที่ 3 แบบตัวอย่างหน้าจอ (Screen Layout) แบบตัวอย่าง
หน้ า จอนี ้ จ ะต้ อ งมี อ ้ า งอิ ง ถึ ง ใน Flow Chart ของบทที ่ 2
โดยเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ใช้ว่า การบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
บทที่ 2 จะมีรูปแบบอย่างไร
10.9.1.1.5. บทที่ 4 แบบตัวอย่างรายงาน (Report Layout) เช่นเดียวกับ
ตัวอย่างหน้าจอ ซึ่งจะต้องมีอ้างอิงในบทที่ 2 และจะต้องระบุ
ว่าเป็นรายงานสิ้นวัน/สิ้นเดือน/สิ้นปี หรือเมื่อต้องการ
10.9.1.1.6. บทที่ 5 สรุปปริมาณงานต่อวัน/หรือต่อเดือน โดยแยกออก
ตามตั ว อย่ า งหน้ า จอที ่ ก ล่ า วถึ ง ในบทที ่ 3 ประมาณการ
ของการเติบโตของฐานข้อมูลต่อเดือนและต่อปี ระยะเวลาที่
จะมีการลบข้อมูลเก่าออก (Retention Period) ประมาณการ
เนื้อที่ Disk ที่ต้องใช้มากที่สุด
10.9.1.2. เอกสารการทำงานของระบบ (System Functionalities) มีวัตถุประสงค์
เพื่อจะกำหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ว่ า เป็ น อย่ า งไร โดยใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ
ตามมาตรฐาน UML (Unified Modeling Language)โดยจะต้องมีเนื้อหาดังนี้
10.9.1.2.1. สารบัญ
10.9.1.2.2. บทที่ 1 ประกอบด้วย ข้อกำหนดเชิงพฤติกรรมและการโต้ตอบ
(Behavioral & Interaction Modeling) ได้แก่
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- Use case Diagrams แสดง Use Cases, Actors และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
- Sequence Diagrams แสดงลำดั บ ของการทำงาน
ซึ่งกำหนดการสื่อ Messages ระหว่าง Class
10.9.1.2.3. บทที่ 2 ข้อกำหนดเชิงโครงสร้าง (Structural Modeling) ได้แก่
- Class Diagrams แสดงองค์ ป ระกอบของระบบ ได้ แ ก่
Class รายละเอียดของ Class ต่าง ๆ และความสัมพันธ์
ระหว่าง Class
10.9.1.3. เอกสารการออกแบบระบบ (System Design) มีเนื้อหาดังนี้
10.9.1.3.1. สารบัญ
10.9.1.3.2. บ ท ท ี ่ 1 แ ส ด ง ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ข อ ง ร ะ บ บ ( System
Architecture Design) ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย เช่น รูปแบบการจัดวางเครือ ข่าย และ
ประมาณปริมาณการรับส่งข้อมูล เป็นต้น การรักษาความมั่นคง
ของระบบและของข้อมูล (System and Data Security)
10.9.1.3.3. บทที ่ 2 แสดงโครงสร้ า งพื ้ น ฐาน (Foundation Design)
ประกอบด้ว ย Component diagrams แสดงองค์ประกอบ
พื้นฐานของโปรแกรมที่จะประกอบเป็นระบบ รวมถึงการ
เชื่อมต่อ และการโต้ตอบระหว่างกัน ทั้งนี้จะต้องแสดงรายชื่อ
ของโปรแกรมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ โดยแสดงในลักษณะ
ตาราง โดยมีหัวข้อ คือ ชื่อโปรแกรมและคำอธิบายการทำงาน
โดยเขี ย นเป็ น ข้ อ ๆ (English/Thai) หรื อ Pseudo-code
พร้อมทั้งระบุชื่อโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
10.9.1.3.4. บทที่ 3 - 5 แสดงการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design)
ประกอบด้วย
- บทที ่ 3 การจั ด กลุ ่ ม และการเชื ่ อ มโยงของโปรแกรม
(Design of Navigation Controls) การจั ด กลุ ่ ม เมนู
ของผู้ใช้ ในบทนี้จะต้องแสดงการจัดกลุ่มโปรแกรมเป็น
เมนูส ำหรับผู้ใช้โดยแสดงเป็นรูปภาพว่า เมื่อผู้ใช้เข้าสู่
ระบบ (Login) แล้วจะมีเมนูอะไรให้เลือกบ้าง แต่ละเมนู
ทำอะไร หรื อ ถ้ า มี เ มนู ซ ้ อ นกั น หลายชั ้ น จะต้ อ งแสดง
รายละเอียดการเรียกเมนูเหล่านั้น
- บทที่ 4 แบบตัวอย่างหน้าจอ (Screen Layout) พร้อม
ขั้นตอนการทำงานสำหรับ แต่ล ะหน้าจอ การรับและ
แสดงผลจะต้องแสดงหน้าจอของแต่ละโปรแกรมทั้งหมด
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โดยมีคำอธิบายว่าแต่ละ Field บนหน้าจอคืออะไร และ
ผู ้ ใ ช้ ต ้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อะไร หรื อ สามารถกดดั ช นี ใ ด
บนแป้นพิมพ์ได้บ้าง และระบบจะทำอะไรบ้าง หลังจาก
ผู้ใช้บันทึกข้อมูลเข้าหน้าจอนั้น ๆ ไปแล้ว
- บทที่ 5 แบบตัวอย่างรายงาน (Report Layout) ของแต่ละ
ระบบ ในบทนี้จะต้องมี ตัวอย่างของรายงานทุกรายงาน
ในระบบ พร้อมคำอธิบายความหมายของแต่ล ะ Field
บนรายงาน และระบุว่ารายงานนั้นเป็นรายงานประเภทไหน
โดยแบ่งประเภทของรายงานออกเป็น รายงานประจำวัน
รายงานประจำสั ป ดาห์ รายงานประจำปี รายงาน
ตามต้องการ
10.9.1.3.5. บทที่ 6 แสดงการจัดการข้อมูล (Data Management Design)
ประกอบด้วย
- Data Dictionary หรือ Metadata ของตาราง เช่น ชื่อข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล ชนิดของข้อมูล ขนาดหรือความยาวของ
ข้อมูล แหล่งกำเนิดข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ข้อมูล ค่าของ
ข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล
- ประมาณขนาดของหน่วยความจำสำรอง
- การวิเคราะห์ Transaction
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) จะต้อง
แสดงรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ Enhanced
Entity-Relationship Diagram ซึ ่ ง แสดงความสั ม พั น ธ์
กับโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างชัดเจน ตามหลักการที่ใช้
เป็นมาตรฐานสากล Entity-Name และคำอธิบายโดยย่อ
Keys ที ่ ใ ช้ (ทั ้ ง Primary Keys และ Foreign Keys)
ขนาดต่อ 1 Record Field Name และคำอธิบายโดยย่อ
ประเภทของข้อมูล (เช่น Date, String, Integer เป็นต้น)
10.9.2. คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) : คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่จัดทำ
และส่งมอบเมื่อมีการตรวจรับระบบงานในการส่งมอบงานตามข้อกำหนดการส่งมอบ
ประกอบด้ ว ย คู ่ ม ื อ ปฏิ บ ั ต ิ ง านสำหรับ ผู ้ ใ ช้ (User Manual) และคู ่ ม ื อ ปฏิ บ ั ติงาน
ด้านเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบ (Technical Manual) โดยมีข้อกำหนดในการจัดทำ
เอกสาร ตามรายละเอียดที่ระบุดังต่อไปนี้
10.9.2.1. คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้ (User Manual) ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
10.9.2.1.1. สารบัญ ในส่ว นนี้จะต้องมีรายการของงานที ่ผ ู้ใช้ส ามารถ
เรียกใช้ได้จากระบบงานนั้นๆ (List of Functions)
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10.9.2.1.2. คำอธิบายการทำงาน ซึ่งจะต้องมี
- วิธีการเข้าถึง Function นั้น ๆ จากจุด Login
- ตัวอย่างหน้าจอที่ผู้ใช้จะพบ
- คำอธิบายแต่ละ Field บนหน้าจอ
- ปุ่มที่ผู้ใช้สามารถกดได้และความหมายของแต่ละปุ่ม
- วิ ธ ี ก ารป้ อ นข้ อ มู ล และการแก้ ไ ขความผิ ด พลาด กรณี
บันทึกข้อมูลผิด หรือทำงานผิด พร้อมขั้นตอน Manual ที่
ผู้ใช้ต้องทำ (ถ้ามี) กรณีทำงานผิด
- ตั ว อย่ า งรายงานที ่ ม ี ใ ห้ จ ากระบบพร้ อ มคำอธิ บ าย
ความหมายของข้อมูลบนรายงานนั้นๆ
- ข้ อ ความจากระบบที ่ ผ ู้ ใ ช้ อ าจจะพบ (Error Message,
Warning Message ห ร ื อ System Message) พ ร ้ อ ม
ความหมายและวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ใช้
10.9.2.2. คู่มือปฏิ บั ติ ง านด้ านเทคนิค สำหรับผู้ ดู แลระบบ (Technical Manual)
ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
10.9.2.2.1. การปฏิบัติงานต้นวัน (ถ้ามี) สำหรับระบบงานนั้น ๆ
10.9.2.2.2. การปฏิบัติงานสิ้นวัน (ถ้ามี) สำหรับระบบงานนั้น ๆ
10.9.2.2.3. การออกรายงานโดยผู้ควบคุมระบบ (ถ้ามี) สำหรับระบบงาน
นั้น ๆ และการแจกรายงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการ
รายงานนั ้ น (Report Distribution) โดยให้ ก ำหนดเป็ น รู ป
ตารางรายงานของหน่วยงาน
10.9.2.2.4. การทำ Backup และ การทำ Recovery กรณี ข ้ อ มู ล ของ
ระบบงานนั้น ๆ เสียหาย ทั้งนี้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะต้อง
จัดทำและจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น สำหรับแต่ละระบบ
เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุ ดังต่อไปนี้
- เอกสารข้อกำหนดของผู้ใช้ จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึก
ลงสื่อดิจิทัลจำนวน 2 ชุด
- เอกสารการทำงานของระบบ จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึก
ลงสื่อดิจิทัลจำนวน 2 ชุด
- เอกสารการออกแบบระบบ จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึก
ลงสื่อดิจิทัลจำนวน 2 ชุด
- คู่มือปฏิบัติงานด้านเทคนิคสำหรับผู้แลระบบ จำนวน 3 ชุด
พร้อมบันทึกลงสื่อดิจิทัลจำนวน 3 ชุด
10.10. การออกแบบและพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำเอกสารประกอบที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องและมีความพร้อม
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ในการตรวจประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (Certified External Auditor) ตามมาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001 ก่อนสิ้นสุดโครงการฯ
10.11. การออกแบบและพัฒนาระบบและกระบวนการปฏิบัติงานให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำเอกสารประกอบที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
10.12. ระบบจะต้องอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยของระบบ (System Security) ที่สำนักงาน
ประกันสังคมใช้งาน โดยระบบจะทำงานได้ต่อเมื่อถูกเรียกจากผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์
จะไม่ ส ามารถเรี ย กระบบขึ ้ น มาทำงานได้ ดั ง นั ้ น ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย จะต้ อ งมี
รายละเอียด ดังนี้
10.12.1. กำหนดให้ใช้ฐานข้อมูล Web Application (Intranet) ผู้ใช้งานในส่วนของเจ้าหน้าที่
10.12.2. ทำการ Authorization ผ่าน LDAP ที่สำนักงานประกันสังคมใช้งานในปัจจุบัน
10.12.3. กำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนมีชื่อ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)
10.12.4. ผู้ใช้แต่ล ะคนสามารถเรียกใช้โปรแกรมเฉพาะที่กำหนดให้เท่านั้น และจะไม่
สามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่นนอกเหนือจากนั้นได้
10.12.5. ข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ความลั บ เช่ น รหั ส ผ่ า นจะต้ อ งไม่ จ ั ด เก็ บ ในรู ป แบบ Plaintext
(ทั้งในขณะที่มีการส่งข้อมูล และจัดเก็บลงในฐานข้อมูล)
10.12.6. ระบบต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการ Display error code ที่แสดงบนหน้าจอเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
10.12.7. ระบบต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อความปลอดภัยในการสื่อสาร
หรื อ ข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต เช่ น การใช้ Secure Sockets Layer (SSL),
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)
10.12.8. มีการระบุและยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
ยืนยันตัวตนตามมาตรฐาน oAuth
10.12.9. ต้องพัฒนาระบบตามแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย (Secure
Coding Guidelines) โดยอ้างอิงตาม OWASP Top Ten ปีล่าสุด
10.13. คุณสมบัติในเชิงคุณภาพอื่น ๆ ของโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application มีดังนี้
10.13.1. ระบบงานประกั น สั ง คมบนเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ มนเฟรมเป็ น ระบบ Web
Application ต้องมีโ ครงสร้างการทำงานที่ยึดเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและนายจ้าง
เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของระบบฯ และรองรับการให้บริการแบบออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
10.13.2. ด้านสมรรถนะของระบบเวลาในการโหลดหน้าทั่วไป (static contents) ที่ไม่ต้อง
เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูล จะต้องไม่เกิน 1 วินาที
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10.13.3. ด้านสมรรถนะของระบบเวลาในการโหลดหน้าแจ้งข้อจาก web server ผิดพลาด
เช่น HTTP 400, 404 จะต้องไม่เกิน 1 วินาที
10.13.4. ด้านสมรรถนะของระบบเวลาในการตอบสนองในการสอบถามฐานข้อมูลทั่ว ไป
(database query) จะต้องไม่เกิน 15 วินาที
10.13.5. ด้านสมรรถนะของระบบเวลาในการโหลดหน้าแสดงรายงานหรือหน้าที่ต้องติดต่อ
กับระบบฐานข้อมูลและประมวลผลผ่านแอพพลิเคชั่นจะต้องไม่เกิน 30 วินาที
10.13.6. ด้านสมรรถนะของระบบ Web Server จะต้องรองรับจำนวนคำร้อง 20,000 คำร้อง
ต่อวินาทีเป็นอย่างต่ำ
10.13.7. ด้านสมรรถนะของระบบ Database Server จะต้องรองรับการเชื่อมต่อ 1000
การเชื่อมต่อพร้อมกันได้เป็นอย่างต่ำ และรองรับการ Insert ข้อมูล Record
ขนาดไม่เกิน 1KB ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 record ต่อวินาที
10.13.8. ด้านสมรรถนะของระบบที่สมบูรณ์จะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดเชิงผสม
ได้แก่ โหลดหน้า static contents ไม่เกิน 1 วินาที จาก 95% ของคำร้องทั้งหมด
และไม่มีคำร้องใดโหลดเกิน 5 วินาที
10.14. ระบบงานประกั น สั ง คมบนเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ มนเฟรมเป็ น ระบบ Web Application
ต้ อ งสามารถประมวลผลสิ ้ น วั น (Daily main batch) ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ไม่ เ กิ น 3 ชั ่ ว โมง
ต้องสามารถประมวลผลสิ้ นเดือน (Monthly main batch) โดยรวมงานประมวลผลสิ้นวัน
ให้แล้ว เสร็จ ไม่เกิน 4 ชั่ว โมง และต้องสามารถประมวลผลสิ้นปี (Yearly main batch)
โดยรวมงานประมวลผลสิ้นวัน และสิ้นเดือนให้แล้วเสร็จไม่เกิน 5 ชั่วโมง
10.15. ระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ตามโครงการนี้ จะต้องใช้สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ
multi-tier โดยมีคุณสมบัติของแต่ละ tier ดังนี้
10.15.1. Data Tier เป็น tier ที่จัดเก็บข้อมูล โดยทั่วไปจะเป็น ระบบจัดการฐานข้อมูล
(DBMS) ระบบจัดการเอกสารและภาพเอกสารอดิจิทัล (DDM) ระบบทะเบียนผู้ใช้
ระบบแบบ Light-weight Directory Access Protocol เป็นต้น
10.15.2. Application Tier เป็ น tier สำหรั บ Web Service และ Application server
ทั่วไป เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Presentation tier และ data tier
10.15.3. Presentation Tier เป็น tier ที่ติดต่อกับ Client tier และ Application tier โดย
จัดตั้งใน DMZ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ อาจเป็น Web Server หรือ Web Service
ก็ได้
10.15.4. Client Tier เป็น tier สำหรับผู้ใช้ โดยอาจเป็น web browser หรือเป็น Native
Application บน Windows, Android หรือ iOS ก็ได้
10.16. การเข้ารหัส : การเข้ารหัสแบบสมมาตร (Symmetric encryption) ในโครงการนี้ ต้องใช้
การเข้ า รหั ส แบบ AES โดยมี ค วามยาวของกุ ญ แจอย่ า งน้ อ ย 256 bit (AES-256) หรื อ
การเข้ารหัสแบบอื่นที่สอดคล้องกับ FIPS 140-2 ที่มีความปลอดภัยของกุญแจไม่น้อยกว่า
AES-256 โดยการเข้ารหัสแบบอสมมาตร (Asymmetric encryption) ในโครงการนี้ ต้องใช้
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10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

การเข้ารหัสแบบ RSA โดยมีความยาวของกุญแจอย่างน้อย 2048 bit หรือการเข้ารหัสแบบ
ECC ที่มีความยาวของกุญแจอย่างน้อย 256 bit การเข้ารหัสของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ
ที่มีความปลอดภัยน้อยกว่านี้ จะต้องขออนุญาตในการนำมาใช้ในโครงการเป็นพิเศษเป็นกรณีไป
การลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ : การลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการนี้
จะต้องใช้อัลกอริธึม RSA (ขนาดของกุญแจอย่างน้อย 2048 bits) หรือ ECDSA P-256 หรือ
อัลกอริธึมแบบอื่นที่สอดคล้องกับ FIPS 140-2 ที่มีความปลอดภัยไม่น้อยกว่านี้
การสร้ า งกุ ญ แจ (Key Generation) : การสร้ า งกุ ญ แจสำหรั บ ใช้ ด ้ า นความปลอดภั ย
(Cryptographic key) ในโครงการนี้ จะต้องใช้ฟังก์ชันการสุ่มที่ปลอดภัย (RNG) ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน NIST Annex C: Approved Random Number Generators for FIPS PUB 140-2
การบริหารสิทธิ์และทะเบียนผู้ใช้งานระบบฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม
10.19.1. จัดข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบฯ ทั้งที่เป็นผู้ใช้ภายใน และผู้ใช้ภายนอกได้
10.19.2. เป็นระบบที่สามารถเพิ่มผู้ใช้ระบบได้ไม่จำกัดจำนวนคน และ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
10.19.3. สามารถกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้แต่ละ
รายได้
10.19.4. สามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้ระบบงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ได้รับคำสั่งให้พ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่
10.19.5. มีการบริหารและจัดเก็บรหัสผ่านที่ปลอดภัย ตามข้อกำหนดในนโยบายการเข้ารหัส
10.19.6. สามารถเชื่อมต่อกับ LDAP ของสำนักงานประกันสังคมได้
10.19.7. สามารถจัดหมวดหมู่ผู้ใช้ตามแผนผังองค์กรได้
10.19.8. สามารถควบคุมสิทธิ์ในการใช้งานระบบย่อยต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการนี้ได้
10.19.9. รองรับการเพิ่มเติมระบบย่อยต่าง ๆ ได้ในอนาคต
10.19.10. ระบบจะต้องจัดเก็บประวัติการบันทึก การแก้ไข และการลบข้อมูล คำสั่งให้ระบบ
กระทำการใด ๆ โดยจัดเก็บประวัติที่สามารถระบุตัวผู้ใช้นั้น ๆ ได้
10.19.11. ผู้ดูแลระบบงาน
10.19.11.1. ผู้ดูแลระบบสามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้งานได้
10.19.11.2. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูล ข้อความแจ้งเตือน
10.19.11.3. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และ ข้อมูลผู้ใช้งาน
ระบบได้
10.19.11.4. ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบประวัติ การใช้ ข้ อมูล ของแต่ ล ะ
องค์กรได้
10.19.11.5. ระบบสามารถเก็บและค้นหาประวัติการเข้าใช้งานระบบล่ าสุ ด
ของผู้ใช้งานได้
ข้อกำหนดในการบันทึกเหตุการณ์ ในขั้นต่ำจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้
10.20.1. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ
10.20.2. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน

54

10.20.3. การเปิดใช้งานข้อมูลหรือโปรแกรมเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ (การเปิดไฟล์ การเริ่ม
รันโปรแกรม)
10.20.4. การลบข้อมูลหรือปิดโปรแกรมหลังจากผู้ใช้เข้ามาใช้งานในระบบ
10.20.5. เหตุการณ์ที่ผู้ปฏิบัติการและผู้ดูแลระบบกระทำการเกี่ยวกับระบบของ สปส.
10.20.6. เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัย
10.20.7. เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการยกระดับสิทธิความปลอดภัยของผู้ใช้งานใด ๆ
10.21. ข้อกำหนดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์สำหรับ
ระบบของ สปส. นั้น นอกเหนือไปจากข้อกำหนดความถูกต้องตามที่กำหนดโดย use-case แล้ว
ผู้พัฒนาจะต้องทำให้แอพพลิเคชั่นมีความปลอดภัยโดยคำนึงถึงคุณสมบัติต่อไปนี้
10.21.1. ต้องมีการป้องกันการเข้าสู่ ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access)
ทุกๆ โมดุลของแอพพลิเคชั่นจะต้องได้รับการป้องกันเพื่อจำกัด ให้สิทธิการเข้าถึง
โมดุลเหล่านั้นได้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงจริง ๆ
10.21.2. ต้องมีการป้องกันการลัดเข้าสู่หน้าโดยไม่ผ่านการยืนยันตัวตน (Page Access
without Authentication) ในกรณีที่ผู้โจมตีรู้ว่าโปรแกรมในระบบประกอบด้วย
โมดุลอะไร มีกลไกสร้างหน้าเว็บแต่ละหน้าขึ้นมาอย่างไร ผู้โจมตีอาจจะเลือกไปที่
โมดุลนั้นโดยตรงโดยไม่ผ่านหน้าล็ อกอิน ระบบที่สร้างขึ้นต้องเตรียมการป้องกัน
ในส่วนนี้ (เช่นแต่ละหน้าจะมีการยืนยันตัวแปรเซสชั่น ก่อนที่จะกระทำการใด ๆ เสมอ
และตัวแปรเซสชั่นนี้สามารถทีจะเซทได้มาจากที่เดียวก็คือหน้าแรกที่ทำการล็อกอิน)
10.21.3. ต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น การฉี ด เข้ า โดย SQL และ การท่ อ งไปในไดเรคตอรี่
(SQL Injection and Directory Traversal) ต้ อ งเตรี ย มการป้ อ งกั น การโจมตี
ในสองลักษณะนี้ที่มาจากอินพุทที่ป้อนเข้ามาจากผู้ใช้งานโดยอาจใช้กลไกต่อไปนี้
(อย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน)
10.21.3.1. ใช้นิพจน์แบบทั่วไป (Regular Expression) หรือ RE ในการกำหนด
ฟอร์แมทของข้อมูลที่จะรับเข้ามาในแต่ละช่องของฟอร์ม
10.21.3.2. ใช้ฟังก์ช ั่น strip_tags () เพื่อกำจัดแทก HTML หรือ PHP ที่อาจ
ปลอมปนเข้ามากับข้อมูล ที่ผู้ใช้ป้อนเข้า โดยส่วนใหญ่การมีแทก
เหล่านี้ในข้อมูล บ่งบอกถึงเจตนาที่จะมีการทำการเข้าโจมตีระบบ
10.21.3.3. ใช้ ฟ ั ง ก์ ชั่ น html specialchars() เพื ่ อ มิ ใ ห้ ม ี ก ารตี ค วามแทก
แบบมาร์กอัพใน HTML
10.21.3.4. ใช้กลไก prepared statement หรือ parameterized query
10.21.4. ต้องมีการป้องกันการดักฟัง (Eavesdropping) ข้อมูลที่ต้องการปกป้องให้เป็น
ความลับที่จะต้องส่งผ่านกันไปมาระหว่างแอพพลิเคชั่นใด ๆ จะต้องได้รับการ
เข้ารหัสตามข้อกำหนด นโยบายการเข้ารหัส
10.21.5. ต้องมีการป้องกันการลักพาเซสชั่น (Session Hi-Jacking) ในการติดต่อระบบ
ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ทุกๆปฏิบัติการที่เป็นไปได้จะต้องใช้ https โปรโตคอลทุก
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ครั้ง ดังนั้นจะไม่เปิดให้มีโอกาสได้มีการดักฟังเพื่อขโมยตัวแปร session ไปได้
นอกจากนี้ยังป้องการการดักเปลี่ยนโปรโตคอลในการโจมตีแบบ SSL Striping
ที่ดักเปลี่ยน https เป็น http ได้อีกด้วย ทั้งนี้กลไกทั้งหมดนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อทุกๆ
การติดต่อกระทำบน https ทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่จะเป็นการติดต่อที่เปิดเผยได้
ไม่เป็นความลับ
10.21.6. ต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น การปลอมแปลงผ่ า นทางมื อ ที ่ ส าม (Cross Site Request
Forgery) จะต้องมีการป้องกันการโจมตีแบบ CSRF โดยใช้กลไกทางฝั่งเซอร์เวอร์
และไม่ได้ขึ้นกับการตรวจเช็ค referrer เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการป้องกัน
อย่างหลังไม่สามารถเชื่อถือได้เนื่องจากอาจมีการโจมตีเพื่อถอดเอา referrer
ออกได้ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิผลที่สุด จะต้องให้ฝั่งเซอร์เวอร์คือ
ตัวแอพพลิเคชั่นเป็นผู้สร้างเพจแล้วใส่ token ที่เป็นสตริงที่เป็นความลับไปกับ
URL ของเพจที่จะส่งกลับไปให้ฝั่งลูกค้าทุกครั้ง
10.21.7. ต้องมีก ารป้ อ งกั น อั ด ฉี ดสคริป ต์ เ ข้ า มาในระบบ (Cross Site Scripting: XSS)
จะต้องมีการกลไกในการคัดกรองหรือตัดอินพุทที่รับมาจากผู้ใช้งาน โดยกลไกนี้
จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้า JavaScript จากภายนอกเข้ามาในระบบ
11. ข้อกำหนดทั่วไป
11.1. สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน การเรียกดู หรือบันทึก แก้ไขข้อมูลได้ (Authorization)
รวมทั้งกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และถูกต้องเหมาะสม
11.2. ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation) ณ จุดที่ทำการป้อนข้อมูลและ
ต้องตรวจสอบ ควบคุมการบันทึก การเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
11.3. การปฏิ บ ั ต ิ ง านผ่ า นระบบ (Graphical User Interface: GUI) ต้ อ งมี ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
11.4. ระบบให้ ม ี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ยของข้ อ มู ล โดยผู ้ ค วบคุม ดู แลสามารถกำหนดรหั ส
ประจำตัวผู้ใช้/รหัสผ่าน กลุ่มผู้ใช้ บทบาท ระดับการเข้าถึงข้อมูล โดยทั้งสามารถตรวจสอบ
การทำงานของผู้ใช้ โดยมีจอภาพสำหรับการกำหนดและการตรวจสอบ
11.5. สามารถเก็ บ สถิ ต ิ แ ละรายละเอี ย ดการใช้ ง านของผู้ ใช้ เ ป็ น รายบุ ค คล (Log) ได้ ต าม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
11.6. สามารถจัดเก็บ Log การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
11.7. สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Spreadsheet (csv xls xlsx ods)
11.8. ระบบที่พัฒนาด้วย web technology สามารถรองรับการทำงานและการแสดงผลได้อย่างครบถ้วน
บนระบบเว็บบราวเซอร์ดังนี้
11.8.1. บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รองรับ Microsoft Edge เวอร์ชั่น 83 ขึ้นไป, Chrome
เวอร์ชั่น 48 ขึ้นไป
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11.8.2. บนอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ระบบปฏิบัติการ IOS Safari เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป
Chrome เวอร์ชั่น 48 ขึ้นไปและระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Chrome เวอร์ชั่น
48 ขึ้นไป
11.9. สามารถบันทึก ประมวลผล จัดทำรายงานบนจอภาพ และเครื่องพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย และ/
หรือภาษาอังกฤษ โดยมีจำนวนรายงานไม่น้อยกว่า 400 รายงาน
11.10. ใช้เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง บนระบบฐานข้อมูลที่จัดหา
ในโครงการนี้
11.11. สามารถแสดงเครื ่ อ งหมายเพื ่ อ เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการป้ อ นข้ อ มู ล เข้ า ระบบงาน กล่ า วคื อ
เครื่องหมายที่บอกว่าช่องข้อมูลไหนเป็นข้อมูลบังคับที่ต้องกรอก หรือช่องไหนไม่บังคับ
จะกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลก็ได้ รวมถึงเครื่องหมายที่ แสดงว่าช่องนี้ห้ามมีการแก้ไขเป็นต้น
เพื่ออำนวยความสะดวกและความเข้าใจง่ายในการป้อนข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน
11.12. ระบบที ่ พ ั ฒ นาต้ อ งนำเสนอระบบตั ว อย่ า ง (Prototype) และจั ด ทำเอกสารประกอบ
การนำเสนอระบบตัวอย่าง (Prototype Demonstration Document) ให้ สปส. พิจารณา
เห็นชอบก่อนจะดำเนินการพัฒนาระบบงานจริงต่อไป
11.13. สามารถส่ ง การแจ้ ง เตื อ น (Notification) ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น ไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่ สปส. กำหนด
11.14. งานใด ๆ ที่ผู้เสนอราคาได้สร้างสรรค์เพิ่มเติมขึ้น ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบให้ สปส. และถือเป็น
ลิขสิทธิ์ของ สปส. แต่เพียงผู้เดียว ผู้เสนอราคาจะนำไปใช้หรือเผยแพร่ หรืออนุญาตให้ผู้ใด
ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สปส. หา กมี
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
11.15. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องพัฒนาระบบ Web Application โดยฟังก์ชั่นการใช้งานระบบตาม
ระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเดิม ดังต่อไปนี้ (ผู้ยื่นข้ อเสนอราคา
สามารถศึกษาความต้องการและฟังก์ชั่นงานโดยละเอียดในภาคผนวก ค.)
11.15.1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
11.15.2. ระบบเงินสมทบ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตนนอกระบบ
ม.40)
11.15.3. ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
11.15.4. ระบบประโยชน์ทดแทน (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตน
นอกระบบ ม.40)
11.15.4.1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
11.15.4.2. กรณีฟอกเลือด หรือล้างช่องท้อง
11.15.4.3. กรณีคลอดบุตร
11.15.4.4. กรณีทุพพลภาพ
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11.15.4.5. กรณีตาย
11.15.4.6. กรณีสงเคราะห์บุตร
11.15.4.7. กรณีว่างงาน
11.15.4.8. กรณีเฉพาะกิจ
11.15.4.9. กรณีทันตกรรม
11.15.4.10. กรณีชราภาพ
11.15.5. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
11.15.6. ระบบบริ ก ารทางการแพทย์ (มาตรา 33, ผู ้ ป ระกั น ตนโดยสมั ค รใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
11.15.7. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
11.15.8. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
11.15.9. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40
11.15.10. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
11.15.11. ระบบตรวจสอบ
11.15.12. ระบบนิติการ
11.15.13. ระบบเชื่อมโยงบรูณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนัก งานประกันสังคมกับ
หน่ว ยงานภายนอก ทั้งนี้ประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียม API
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหม่ให้ แต่ถ้าระบบที่จะเชื่อมต่อมีความไม่พร้อม ผู้รับจ้าง
สามารถสร้าง API ตัวอย่างเพื่อใช้ทดสอบและส่งมอบงานได้
11.15.14. ระบบเชื ่ อ มโยงสนั บ สนุ น โครงการ e-Self service โครงการ Bigdata ทั ้ ง นี้
ประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียม API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหม่ให้
แต่ถ้าระบบที่จะเชื่อมต่อมีความไม่พร้อม ผู้รับจ้างสามารถสร้าง API ตัวอย่าง
เพื่อใช้ทดสอบและส่งมอบงานได้
12. การโอนย้ายข้อมูล
จำนวนและขนาดของข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
ข้อมูลของระบบงานประกันสังคมบนระบบคอมพิวเตอร์ Mainframe รุ่น Z114 2 CPU IFL 549
MIPs Memory 32-248 GB มี ล ั ก ษณะการจั ด เก็ บ แบบ Virtual Storage Access Method (VSAM)
ซึ่งประกอบด้วย Data Set และ วิธีการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ VSAM Data Set ที่ใช้มี 4 ประเภท ได้แก่ Key
Sequence Data Set (KSDS), Entry Sequence Data Set (ESDS), Relative Record Data Set (RRDS)
และ Linear Data Set (LDS) ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดเก็บบน Direct Access Storage Device มีขนาดรวมประมาณ
8,323 Gigabytes โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 5% - 10% โดยแบ่งออกเป็นข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
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ลำดับที่

ประเภทข้อมูล

จำนวน จำนวน Record
ตาราง (ล้าน) Record

ขนาดของ
ข้อมูล (GB)

1

ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน

113

981 ล้าน

1,493.6 GB

2

ระบบเงินสมทบ

136

6,411 ล้าน

3,524.3 GB

3

ระบบบริการทางการแพทย์

31

138 ล้าน

747.3 GB

4

ระบบบริการตรวจสอบ/นิติกร

25

17 ล้าน

400.5 GB

5

ระบบประโยชน์ทดแทน

299

1,371 ล้าน

1,952.2 GB

6

ระบบบัญชี/การเงิน

25

1,461 ล้าน

205.5 GB

รวม

629

10,379 ล้าน

8,323.4 GB

หมายเหตุ ขนาดไม่รวม INDEX file ต่างๆ

ข้อกำหนดการโอนย้ายข้อมูลมีดังนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องทำการโอนย้ายข้อมูลของระบบงานประกันสังคมที่จัดเก็บบนระบบคอมพิวเตอร์
Mainframe เดิมไปยังฐานข้อมูลใหม่แบบ Relational Database ที่ผู้เสนอราคาเสนอ โดยมีรายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
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12.1. ทำการโอนย้ายข้อมูลของระบบงานประกันสังคมทั้งหมดจากฐานข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์
Mainframe ไปยังฐานข้อมูลใหม่แบบ Relational Database ที่ผู้เสนอราคาเสนอ
12.2. มี ก ารออกแบบและกำหนดฐานข้ อ มู ล (Instance) ของระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ใหม่
อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถรองรับข้อมูลที่ต้องโอนย้ายได้
12.3. กรณีที่ต้องมีการปรับ ปรุงข้อมูล (Data Cleansing) หรือแปลงข้อมูล (Data Conversion)
ผู ้ เ สนอราคาต้ อ งทำการปรั บ ปรุ ง หรื อ แปลงข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ โดยข้ อ มู ล
ที่เปลี่ยนแปลงนั้นต้องคงความถูกต้องและความหมายเดิม
12.4. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเสนอการออกแบบฐานข้อมูล แผน เครื่องมือที่ใช้ในการโอนย้ายข้อมูล
กรรมวิธี หรือวิธีการโอนย้ายข้อมูล ตลอดจนเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบผลการโอนย้าย
ข้อมูลให้คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบก่อนการดำเนินการ โดยครอบคลุม
กระบวนการทำงานหลัก ดังนี้
12.4.1. ศึกษาโครงสร้างข้อมูลระบบงานเดิม
12.4.2. ศึกษาโครงสร้างข้อมูลระบบงานใหม่
12.4.3. จับคู่ข้อมูลระหว่างโครงสร้างข้อมูลเดิมและโครงสร้างข้อมูลใหม่
12.4.4. ปรับข้อมูลเดิมเพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามโครงสร้างใหม่
12.4.5. พัฒนาโปรแกรมการนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลใหม่
12.4.6. ทดสอบการโอนย้ายข้อมูล
12.4.7. โอนย้ายข้อมูล
12.4.8. ตรวจสอบการโอนย้ายข้อมูล
12.5. ในการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบปฏิบัติงานจริง การโอนย้ายข้อมูลนั้นต้องไม่กระทบกับ
ระบบงานเดิมที่เกี่ยวข้อง
13. การจัดฝึกอบรม
ผู้ย ื่น ข้อเสนอราคาจะต้ อ งดำเนิ น การจั ดฝึ ก อบรม จำนวน 3 หลักสูตร โดยผู้ยื่นข้อเสนอราคา
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดังนี้
หลักสูตร

จำนวน
(ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้ารับ

ไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า
300 คน

การอบรมรวม

กลุ่มที่ 1 : ผู้บริหารหน่วยงาน
ภาพรวมของระบบงานต่างๆ ที่พัฒนา ประกอบด้วยเนื้อหา
ดังต่อไปนี้
1. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบงานฯ ตามโครงการฯ
2. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
3. การประยุกต์ระบบงานฯ มาใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติการ
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กลุ่มที่ 2 : เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสำนักงานประกันสังคม
วิธีการใช้งานระบบงานประกันสังคม ประกอบด้วยระบบงาน
ต่อไปนี้
1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
2. ระบบเงินสมทบ
3. ระบบประโยชน์ทดแทน
4. ระบบบริหารทางการแพทย์
5. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
6. ระบบรับเงินกองทุนประกันสังคม
7. ระบบตรวจสอบ
8. ระบบนิติการ
9. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล

ไม่น้อยกว่า
12 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า
300 คน

การบริหารจัดการระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบรักษา
ความปลอดภัย และระบบที่พัฒนาสำหรับผู้ดูแลระบบ ได้แก่
1. การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
2. การบริหารจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบ
เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย
3. การบริหารจัดการระบบจัดการฐานข้อมูล
4. การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ Application Server
5. การบริหารจัดการโปรแกรมประยุกต์ ระบบงาน
ประกันสังคม

ไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า
20 คน

อื่น ๆ: ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
สำนักงานประกันสังคม รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ผู้รับจ้างเห็นควรเสนอ
ให้มีการอบรม (ถ้ามี)

ตามที่เสนอ

ตามที่เสนอ

กลุ่มที่ 3: ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแล บำรุงรักษาระบบงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดให้มีการอบรมโดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ในภาคปฏิบัติ
พร้อมทั้งจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ในทุกหลักสูตรในวันฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตร โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สื่อการสอน เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ (ไม่รวมค่าเดินทาง) และค่าอาหารของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น อย่างน้อยให้เป็นไปตามอัตราที่สามารถเบิกจ่ายได้จากทางราชการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
ต้องจัดทำแผนและรายละเอียดการฝึกอบรมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการ
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ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดทำสื่อการสอนหรือสื่อการฝึกอบรมสำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน
ประกันสังคมเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครอบคุลมเนื้อหาการใช้งานระบบงานประกันสังคม ที่ประกอบด้วย
ระบบงานต่อไปนี้
13.1. ระบบทะเบี ย นนายจ้ า งและผู ้ ป ระกั น ตน (มาตรา 33, ผู ้ ป ระกั น ตนโดยสมั ค รใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
13.2. ระบบเงินสมทบ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
13.3. ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตน
นอกระบบ ม.40)
13.4. ระบบประโยชน์ทดแทน (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.
40)
13.5. ระบบติดตามสิทธิป ระโยชน์กรณีช ราภาพ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39,
ผู้ประกันตนนอกระบบ ม.40)
13.6. ระบบบริการทางการแพทย์ (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตนนอกระบบ
ม.40)
13.7. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตน
นอกระบบ ม.40)
13.8. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33, ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม.39, ผู้ประกันตนนอกระบบ
ม.40)
13.9. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40
13.10. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
13.11. ระบบตรวจสอบ
13.12. ระบบนิติการ
13.13. ระบบเชื่อมโยงบรูณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก
13.14. ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ e-Self service โครงการ Bigdata และ โครงการพัฒนา
ระบบ ERP
14. ระยะเวลาดำเนินงาน
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องดำเนินงานตามรายการข้อกำหนดและขอบเขตของงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา 730 วัน (เจ็ดร้อยสามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
15. การส่งมอบงาน
การส่งมอบงานที่เป็นเอกสารให้จัดทำรูปเล่มเป็นต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 4 ชุด พร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(ไฟล์ต้นฉบับ) เป็น USB Drive จำนวน 1 ชุด และงวดการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตามลำดับงวดของงาน
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานแต่ละงวดไว้เรียบร้อยแล้ว
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15.1 งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้
15.1.1 ส่งมอบแผนการดำเนินงาน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย
- รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงานของโครงการ (Work Breakdown Structure)
- แผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมหลัก เช่น แผนการสำรวจความต้องการใช้งาน
ระบบ แผนการเชื ่ อ มต่ อ ระบบ แผนการฝึ ก อบรม แผนการทดสอบระบบ
ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง (Deployment Plan)
- โครงสร้างทีมงานพัฒนาระบบ (Project Development Team) และผู้เกี่ยวข้อง
ในโครงการ (Stakeholders)
- กรรมวิธีการบริหารโครงการ (Project Management Methodology)
15.1.2 เอกสารวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบงาน (Requirement Analysis) 6 ระบบ (1.
ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน, 2. ระบบเงินสมทบ, 3. ระบบประโยชน์
ทดแทน, 4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม, 5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม,
6. ระบบบริการทางการแพทย์) ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ประกอบด้วย
15.1.2.1 เอกสารวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบงาน (Requirement Analysis) 6 ระบบ
- System Requirement Specification (SRS) ตามมาตรฐาน UML แสดง
User Case Design & Description
- สถาปัตยกรรมระบบงานประกันสังคม แบบ Web Application
- การออกแบบกระบวนการและแผน Migration ข้อมูลจากระบบเดิม ไป
ระบบ Web Application
15.1.2.2. ส่งมอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของ Data Center ตาม
รายการข้อ
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการฐานข้อมูล
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงาน
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับจัดเก็บระบบงาน
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
- ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้เป็น Monitoring Server
- ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
- ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS
- ซอฟต์แวร์ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ (Application Server Software)
- ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน (Development Tool)
- ซอฟต์ แ วร์ ส ำหรั บ การ Monitoring ระบบ Application Server และ
ระบบฐานข้อมูล
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- ซอฟต์ แ วร์ ส ำหรั บ ใช้ ง านเป็ น ระบบรายงานอั จ ฉริ ย ะ ( Business
Intelligence)
- ชุดซอฟต์แวร์สำหรับแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนข้อมูล
- ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูล
15.2 งวดที่ 2 : เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการภายใน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้
การพัฒนาระบบงานประกันสังคม จำนวน 6 ระบบ (1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
2. ระบบเงินสมทบ 3. ระบบประโยชน์ทดแทน 4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 5. ระบบ
การเงินกองทุนประกันสังคม 6. ระบบบริการทางการแพทย์) ประกอบด้วย
15.2.1 เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้
15.2.1.1 Use Case Diagram และ Use Case Description
15.2.1.2 Context Diagram
15.2.1.3 ER-Diagram
15.2.1.4 Data Dictionary
15.2.2 รายงานผลการทดสอบระบบ ประกอบด้วย
15.2.2.1 รายงานผลการทดสอบการทำงานของระบบก่อนการฝึกอบรม (Unit Test
& Integration Test Report)
15.2.2.2 รายงานผลการทดสอบการทางานของระบบ (System Test Report)
15.2.2.3 รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู ้ ใ ช้ ง าน (User Acceptance Test
Report)
15.2.3 รายงานผลการนำเข้าข้อมูล (Data Migration) และรายงานผลการจัดการและแก้ไข
ข้อมูล (Data Cleansing)
15.2.4 ส่งมอบ Source Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาที่ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง)
และไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานประกันสังคม
15.2.5 เอกสารวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการใช้ ร ะบบงาน (Requirement Analysis) 4 ระบบ
(1. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 2. ระบบตรวจสอบ 3. ระบบเร่งรัดหนี้ชำระเงินสมทบ
4. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์ชราภาพ) ประกอบด้วย
15.2.5.1 System Requirement Specification (SRS) ตามมาตรฐาน UML แสดง
User Case Design & Description
15.2.5.2 สถาปัตยกรรมระบบงานประกันสังคม แบบ Web Application
15.2.5.3 การออกแบบกระบวนการและแผน Migration ข้ อ มู ล จากระบบเดิ ม
ไประบบ Web Application
15.3 งวดที่ 3 : เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้
ส่งมอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ของ Data Recovery ประกอบด้วยตามรายการ
15.3.1 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการฐานข้อมูล
15.3.2 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงาน
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15.3.3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับจัดเก็บระบบงาน พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง
15.3.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
15.3.5 ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้เป็น Monitoring Server
15.3.6 ระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
15.3.7 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS
15.3.8 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ (Application Server Software)
15.3.9 ซอฟต์แวร์สำหรับการ Monitoring ระบบ Application Server และระบบฐานข้อมูล
15.3.10 ชุดซอฟต์แวร์สำหรับแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนข้อมูล
15.3.11 ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูล
15.3.12 คู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ ที่สามารถเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
ประกันสังคม (Online) เฉพาะระบบงานในงวดที่ 2 จำนวน 6 ระบบ (1. ระบบ
ทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน 2. ระบบเงินสมทบ 3. ระบบประโยชน์ทดแทน
4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 6. ระบบ
บริการทางการแพทย์)
15.3.13 คู ่ ม ื อ การติ ด ตั ้ ง ระบบ (Admin Manual) เฉพาะระบบงานในงวดที ่ 2 จำนวน
6 ระบบ (1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน 2. ระบบเงินสมทบ 3. ระบบ
ประโยชน์ทดแทน 4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 5. ระบบการเงินกองทุน
ประกันสังคม 6. ระบบบริการทางการแพทย์)
15.3.14 คู่มือการใช้งานทุกระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำ
การใช้งานจำแนกตามกลุ่ มผู้ใช้งาน เฉพาะระบบงานในงวดที่ 2 จำนวน 6 ระบบ
(1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน 2. ระบบเงินสมทบ 3. ระบบประโยชน์
ทดแทน 4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
6. ระบบบริการทางการแพทย์)
15.3.15 รายงานผลการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิม เฉพาะระบบงานในงวดที่ 2 จำนวน
6 ระบบ (1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน 2. ระบบเงินสมทบ 3. ระบบ
ประโยชน์ทดแทน 4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 5. ระบบการเงินกองทุน
ประกันสังคม 6. ระบบบริการทางการแพทย์)
15.3.16 รายงานผลการฝึกอบรม (Training Evaluate Report) เฉพาะระบบงานในงวดที่ 2
จำนวน 6 ระบบ (1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน 2. ระบบเงินสมทบ
3. ระบบประโยชน์ทดแทน 4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 5. ระบบการเงินกองทุน
ประกันสังคม 6. ระบบบริการทางการแพทย์)
15.4 งวดที่ 4 : เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการภายใน 570 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้
การพัฒนาระบบงานประกันสังคม 4 ระบบ (1. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 2. ระบบตรวจสอบ
3. ระบบเร่งรัดหนี้ชำระเงินสมทบ 4. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์ชราภาพ) ประกอบด้วย
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15.4.1 เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้
15.4.1.1 Use Case Diagram และ Use Case Description
15.4.1.2 Context Diagram
15.4.1.3 ER-Diagram
15.4.1.4 Data Dictionary
15.4.2 รายงานผลการทดสอบระบบ ประกอบด้วย
15.4.2.1 รายงานผลการทดสอบการทำงานของระบบก่อนการฝึกอบรม (Unit Test
& Integration Test Report)
15.4.2.2 รายงานผลการทดสอบการทางานของระบบ (System Test Report)
15.4.2.3 รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test Report)
15.4.3 รายงานผลการนำเข้าข้อมูล (Data Migration) และรายงานผลการจั ดการและแก้ไข
ข้อมูล (Data Cleansing)
15.4.4 ส่งมอบ Source Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาที่ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง)
และไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานประกันสังคม
15.4.5 เอกสารวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการใช้ ร ะบบงาน (Requirement Analysis) 4 ระบบ
(1. ระบบนิติการ 2. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูล 3. ระบบเชื่อมโยงบูรณาการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก 4. ระบบ
เชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ E-Self Service โครงการ Big Data และโครงการพัฒนา
ระบบ ERP) ประกอบด้วย
15.4.5.1 System Requirement Specification (SRS) ตามมาตรฐาน UML แสดง
User Case Design & Description
15.4.5.2 สถาปัตยกรรมระบบงานประกันสังคม แบบ Web Application
15.4.5.3 การออกแบบกระบวนการและแผน Migration ข้ อ มู ล จากระบบเดิ ม
ไประบบ Web Application
15.4.6 คู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ ที่สามารถเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
ประกั น สั ง คม (Online) เฉพาะระบบงานในงวดที ่ 4 จำนวน 4 ระบบ (1. ระบบ
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารมาตรา 40 2. ระบบตรวจสอบ 3. ระบบเร่ ง รั ด หนี ้ ช ำระเงิ น สมทบ
4. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์ชราภาพ)
15.4.7 คู่มือการติดตั้งระบบ (Admin Manual) เฉพาะระบบงานในงวดที่ 4 จำนวน 4 ระบบ
(1. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 2. ระบบตรวจสอบ 3. ระบบเร่งรัดหนี้ชำระเงินสมทบ
4. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์ชราภาพ)
15.4.8 คู่มือการใช้งานทุกระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำ
การใช้งานจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน เฉพาะระบบงานในงวดที่ 4 จำนวน 4 ระบบ
(1. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 2. ระบบตรวจสอบ 3. ระบบเร่งรัดหนี้ชำระเงินสมทบ
4. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์ชราภาพ)
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15.4.9 รายงานผลการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิม เฉพาะระบบงานในงวดที่ 4 จำนวน
4 ระบบ (1. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 2. ระบบตรวจสอบ 3. ระบบเร่งรัดหนี้ชำระเงิน
สมทบ 4. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์ชราภาพ)
15.4.10 รายงานผลการฝึกอบรม (Training Evaluate Report) เฉพาะระบบงานในงวดที่ 4
จำนวน 4 ระบบ (1. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 2. ระบบตรวจสอบ 3. ระบบเร่งรัด
หนี้ชำระเงินสมทบ 4. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์ชราภาพ)
15.5 งวดที่ 5 : เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการภายใน 630 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้
การพัฒนาระบบงานประกันสังคม 4 ระบบ (1. ระบบนิติการ 2. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่
ข้อมูล 3. ระบบเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับ
หน่วยงานภายนอก 4. ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ E-Self Service โครงการ Big Data
และโครงการพัฒนาระบบ ERP) ประกอบด้วย
15.5.1 เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
15.5.1.1 Use Case Diagram และ Use Case Description
15.5.1.2 Context Diagram
15.5.1.3 ER-Diagram
15.5.1.4 Data Dictionary
15.5.2 รายงานผลการทดสอบระบบ ประกอบด้วย
15.5.2.1 รายงานผลการทดสอบการทำงานของระบบก่อนการฝึกอบรม Unit Test
& Integration Test Report)
15.5.2.2 รายงานผลการทดสอบการทำงานของระบบ (System Test Report)
15.5.2.3 รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test Report)
15.5.3 รายงานผลการนำเข้าข้อมูล (Data Migration) และรายงานผลการจัดการและแก้ไข
ข้อมูล (Data Cleansing)
15.5.4 ส่งมอบ Source Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาที่ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง)
และไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคม
15.6 งวดที่ 6 : เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการภายใน 730 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้
การฝึกอบรม ภายใน 730 วัน ประกอบด้วย
15.6.1 คู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ ที่สามารถเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
ประกันสังคม (Online) เฉพาะระบบงานในงวดที่ 5 จำนวน 4 ระบบ (1. ระบบนิติการ 2.
ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูล 3. ระบบเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก 4. ระบบเชื่อมโยงสนับสนุน
โครงการ E-Self Service โครงการ Big Data และโครงการพัฒนาระบบ ERP)
15.6.2 คู่มือการติดตั้งระบบ (Admin Manual) เฉพาะระบบงานในงวดที่ 5 จำนวน 4 ระบบ
(1. ระบบนิติการ 2. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูล 3. ระบบเชื่อมโยงบูรณาการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก 4. ระบบ
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15.6.3

15.6.4

15.6.5

15.6.6
15.6.7

15.6.8
16

เชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ E-Self Service โครงการ Big Data และโครงการพัฒนา
ระบบ ERP)
คู่มือการใช้งานทุกระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ พร้อมคลิปวิดีโอแนะนำการ
ใช้ ง านจำแนกตามกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ง าน เฉพาะระบบงานในงวดที ่ 5 จำนวน 4 ระบบ
(1. ระบบนิติการ 2. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูล 3. ระบบเชื่อมโยงบูรณาการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก 4. ระบบ
เชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ E-Self Service โครงการ Big Data และโครงการพัฒนา
ระบบ ERP)
รายงานผลการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานเดิม เฉพาะระบบงานในงวดที่ 5 จำนวน
4 ระบบ (1. ระบบนิติการ 2. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูล 3. ระบบเชื่อมโยง
บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก,
4. ระบบเชื ่ อ มโยงสนั บ สนุ น โครงการ E-Self Service โครงการ Big Data และ
โครงการพัฒนาระบบ ERP)
รายงานผลการฝึกอบรม (Training Evaluate Report) เฉพาะระบบงานในงวดที่ 5
จำนวน 4 ระบบ (1. ระบบนิติการ 2. ระบบสนับสนุนการทำแผนที่ข้อมูล 3. ระบบ
เชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่ว ยงาน
ภายนอก 4. ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ E-Self Service โครงการ Big Data
และโครงการพัฒนาระบบ ERP)
แผนการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance Plan) ของระบบงานทั้ง 14 ระบบ
เอกสารรายละเอียดโปรแกรม ฉบับสมบูรณ์ โดยต้องปรับปรุงเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
ณ วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ของระบบงานทั้ง 14 ระบบ ได้แก่
15.6.7.1 เอกสารการออกแบบระบบ Logical Design
15.6.7.2 เอกสารการออกแบบระบบ Physical Architecture Design
15.6.7.3 เอกสารการเชื่อมต่อข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้อง (Application Protocol
Interface Document)
15.6.7.4 เอกสารการส่งมอบสิทธิ์ในการบริหารจัดการระบบ
15.6.7.5 Source Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาที่ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง)
และไฟล์ ข ้ อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทั ้ ง หมด ให้ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ ์ ข องสำนั ก งาน
ประกันสังคม
นำเสนอและรายงานผลการสร้างสื่อและเนื้อหา (Content) เพื่อการประชาสัมพันธ์

การรับประกันผลงาน
16.1 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจาก
วันที่ส่งมอบและได้มีการตรวจรับครบถ้วน
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16.2 ถ้าภายในระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากพบว่าระบบงานมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ ผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขระบบงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
16.2.1 ปัญหาที่ผู้ว่าจ้างประเมินแล้วว่าอยู่ในระดับรุนแรงที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานส่วนใหญ่
หรือทั้งหมด หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงานที่เป็นภารกิจหลั กของ
สำนักงานประกันสังคม ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24
ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทราบ
16.2.2 ปัญหาที่ผู้ว่าจ้างประเมินแล้วว่าอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง คือ มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
ส่วนน้อย บางส่วน หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนการทำงานที่มีความสำคัญน้อย
สามารถรอได้ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับจาก
เวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทราบ
16.2.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจ้างบุคคลภายนอกผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
16.2.4 หลังจากการส่งมอบงานงวดที่ 5 แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องทำการแก้ไขปัญหา
และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ พร้อมส่งรายงานทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันความชำรุดบกพร่องของงาน
16.3 ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดทำ Routine Maintenance ระบบ
ซอฟต์แวร์และระบบรายงานตามโครงการนี้ทั้งหมด และส่งมอบรายงานสรุปรายการปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการตรวจสอบพร้อม
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลารับประกัน เป็นประจำทุกเดือน
(12 ครั้ง)
16.4 ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมี Help Desk ซึ่งสามารถให้บริการ
ช่วยเหลือผู้ใช้งานของสำนักงานประกันสังคม เพื่อติดต่อประสานงาน แจ้งปัญหา และ/หรือร้อง
ขอความช่วยเหลือได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
17

อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญาผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับและค่าเสียหายดังต่อไปนี้
17.1 ค่าปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญานับถัดจากวันที่ครบ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่
ทำงานแล้วเสร็จจริงและส่งผลงานที่แล้วเสร็จตามขอบเขตที่ระบุไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ถ้าไม่ถึงวันหรือเศษของวันให้คิดเป็นหนึ่งวัน
17.2 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการจ้างผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นมาดำเนินการแทน ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอราคา
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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17.3 นอกจากชำระค่าปรับดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอราคายอมให้ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกค่าเสียหาย
อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิดกว่าจำนวนค่าปรับและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้อีกด้วย
17.4 ในระหว่ า งที ่ ผ ู ้ ว ่ า จ้ า งยั ง มิไ ด้ บ อกเลิ ก สั ญ ญานั ้น หากผู ้ ว ่ า จ้ า งเห็น ว่ า ผู ้ ยื ่ นข้ อ เสนอราคา
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ยื่นข้อเสนอราคาเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานที่ชำระค่าปรับแล้ว
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้ยื่นข้อเสนอราคาจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
17.5 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในแต่ล ะงวด
ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่างานที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้จัดทำไปแล้วบางส่วนมีประโยชน์
แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาส่งมอบงานที่จัดทำไปแล้วบางส่วนให้แก่
ผู้ว่าจ้างได้ โดยผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาหักเงินค่าจ้างในงวดนั้น ๆ และจ่ายเงินค่าจ้างในงวดงานนั้น
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่พิจารณาตามส่วนที่เป็นธรรม
และเหมาะสม ในการนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างที่จะบอกเลิกสัญญา
18

วงเงินที่ใช้จัดหา
เงินงบประมาณที่ได้รับ 850,000,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

19

เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะทำการชำระค่าจ้างตามระเบียบพัสดุ ระเบียบการจ่ายเงินของผู้ว่าจ้าง และผ่านการตรวจรับ
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวน 6 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 35 ของค่าจ้างตามสัญญา
- งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา
- งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างตามสัญญา
- งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา
- งวดที่ 5 จ่ายเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามสัญญา
- งวดที่ 6 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา
20

สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
20.1 ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ส่งมอบหรือลงมือทำงานภายในระยะเวลา หรือไม่สามารถส่งมอบ หรือทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบหรือ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิดกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาทั้งหมดหรือบางส่ว นได้ และมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานของผู้ยื่นข้อเสนอราคา
ให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดจากการ
ทีต่ ้องว่าจ้างบุคคลอื่นมาทำงานแทนผู้ยื่นข้อเสนอราคา
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20.2 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้
20.3 ในกรณีที่ผ ู้ย ื่น ข้อเสนอราคา ได้ส ่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ว ่าจ้าง และผู้ว ่าจ้างบอกเลิกสัญญา
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องนำสินค้ากลับคืนไปภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิก
สัญญา โดยผู้ยื่นข้อเสนอราคาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
20.4 ถ้ า ผู ้ ย ื ่ น ข้ อ เสนอราคาไม่ ย อมนำสิ น ค้ า กลั บ คื น ไปภายในกำหนดเวลาดั ง กล่ า ว ผู ้ ว ่ า จ้ า ง
จะกำหนดเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคานำสินค้ากลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอราคายังไม่นำสินค้ากลับคืนไปอีก ผู้ว่าจ้างมีสิทธินำสินค้าดังกล่าว
ขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ยื่นข้อเสนอราคายอมให้ผู้ว่าจ้างหัก เป็น
ค่าปรับและหักค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ว่าจ้างซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง
ได้เสียไปในการดำเนินการขายทอดตลาดสินค้าดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่
ที่รื้อถอนสินค้าออกไป ให้มีสภาพตามที่มีอยู่ก่อนทำสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าเสียหายแล้ว
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาในระหว่างสินค้าอยู่ในความครอบครองของผู้ว่าจ้าง
นับตั้งแต่วันผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น อันเกิด
จากสินค้าอันมิใช่ความผิดของผู้ว่าจ้าง
21

เงื่อนไขด้านสิทธิ์
21.1 ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมระบบงานตามโครงการนี้ ในส่วนที่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาพัฒนาโปรแกรม
เพื่อใช้เฉพาะกับระบบงานต่าง ๆ ของสำนักงานประกันสังคม ตลอดจนกรรมสิทธิ์คู่มือหรือ
เอกสารต่าง ๆ ของระบบงานทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง
21.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องดำเนินการ
ทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไป

22

สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม

23

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยงาน : สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม
โทรศัพท์ : 0-2956-2335
โทรสาร : 0-2527-7843
E-mail Address : thanavat.s@sso.go.th
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติทีมงาน
ประวัติทีมงาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………
อายุ……………..……ปี สัญชาติ ……………….…….…ศาสนา …..…………...………………………………………
ชื่อบริษัท …………………………………………………………………………………………………………………………….
ตำแหน่งงานในบริษัท......................................................................…………………….............................
หน้าที่ความรับผิดชอบในบริษัท ……………………………………………………………………………………………..
จำนวนปี/เดือน ที่ทำงานกับบริษัทปัจจุบัน ............... ปี ……………. เดือน
ตำแหน่งที่จะถือครองตามโครงการนี้ ..............................................................................................
รายละเอียดของหน้าที่ / ความรับผิดชอบในโครงการนี้ …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……..……………
ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………………………..………………..
2. ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา ......................................................วุฒิการศึกษา …………………………………………….
ปีที่เข้าศึกษา ....................................... ปีที่จบการศึกษา …………………………………………………………..
3. ประสบการณ์
ปีที่ทำงาน ตั้งแต่ พ.ศ.................ถึง พ.ศ……............องค์ก ร/บริษัทผู้ว่าจ้าง ……………..……………......
ตำแหน่ง ............................................................ หน้าที่ความรับผิดชอบ …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
รายละเอียดโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………
4. สำเนาใบรับรอง (Certificate) หรือสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลั กสูตรที่เกี่ ยวข้ อง
กับโครงการนี้
.............................................................................................................................................................
5. คำรับรอง
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองและได้ ล งนามเป็ น หลั ก ฐานว่ า ข้ อ มู ล เหล่ า นี ้ แ สดงถึ ง ตั ว ข้ า พเจ้ า คุ ณ สมบั ต ิ และ
ประสบการณ์ของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง
ลงชื่อ......................................................
( .................................................. )
ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทนายจ้างปัจจุบัน

ลงชื่อ …………………………………………….……….
(………………………………………………. )
ตำแหน่ง ……………………….…………………….
วันเดือนปี …………………….……………………..
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ภาคผนวก ข.
หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม
เขียนที่ ...................................................
วันที่ ..............................................
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) .........................................................เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
............................................................................ทำงานในตำแหน่ง .......................................................................
ของบริษัท ...................................................................................................อันเป็นบริษัทเอกชนซึ่งเข้ามาดำเนิน
บำรุงรักษาเว็บ ไซต์ส ำนักงานประกัน สั งคม (www.sso.go.th) ขอแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้ อมูล ต่ อสำนั ก งาน
ประกันสังคมไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าฯ จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ รายละเอียดทางเทคนิค โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เอกสารหรือวัสดุใด ๆ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดของสำนักงานประกันสังคม อันข้าพเจ้าได้รับมาเนื่องจากการที่ได้เข้ามา
ปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคม โดยจะรักษาไว้เป็นความลับ
ข้อ 2. ข้าพเจ้าฯ จะไม่กระทำหรือร่วมกับบุคคลอื่นใดกระทำการคัดลอก เลียนแบบ สำเนาบันทึก
ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานประกันสังคม
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าฯ ได้ฝ่าฝืนตามข้อ 1. และข้อ 2. รวมทั้งบุคคลอื่นใด ซึ่งได้ทราบข้อมูลของสำนักงาน
ประกันสังคมจากข้าพเจ้าฯ โดยมิชอบ ได้ฝ่าฝืนตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดตามกฎหมายทั้งคดีแพ่ง
และคดีอาญา
ข้อ 4. หนังสือฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีผลตลอดไปไม่ว่าด้วยเหตุใด
ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมมอบให้แก่
สำนักงานประกันสังคม
....................................................... ผู้ยนิ ยอมตกลง
(....................................................)
....................................................... พยาน
(....................................................)
...................................................... พยาน
(....................................................)
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ภาคผนวก ค.
รายละเอียดระบบงาน
1). ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
วัตถุประสงค์
ระบบงานทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานสำหรับสำนักงานประกันสังคม
เพื่อสนับสนุนงานด้านการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การเก็บประวัตินายจ้าง การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การเก็บประวัติ
ผู้ประกันตน การออกบัตรประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนรวมถึงการออกรายงานต่าง ๆ โดยที่ทุกเขตพื้นที่/จั งหวัด
สามารถใช้งานระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนผ่านเครือข่ายสื่อสารในแบบ Online ได้ทั่วประเทศ โดยระบบ
ทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเงินสมทบ ระบบบริการทางการแพทย์ ระบบประโยชน์
ทดแทน ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ รวมถึงระบบนิติการ ระบบกองทุนเงินทดแทน และข้อมูล
ประชากรของกรมการปกครอง
ระบบที่พัฒนาจะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้ อ งเป็ น อิ ส ระ (Independent) ในเชิ ง ของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร, Web Server และ DBMS โดยต้ อ ง
สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบงานที่สำนักงานประกันสังคม
ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, J2EE Application Server
และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ระบบงานทะเบี ย นนายจ้ า งและผู ้ ป ระกั น ตนมี ข อบเขตงานตั ้ ง แต่ การขึ ้ น ทะเบี ย นนาย จ ้ า ง
รวมทั้งการขึ้นทะเบียนนายจ้างรวมทั้งการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก การเก็บประวัตินายจ้าง การออกหนังสือ
สำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนในระบบสำนักงานประกันสังคมทั้งหมด การ
เก็บประวัติผู้ประกันตน การออกบัตรประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว การสืบค้นข้อมูล และการ
ออกรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ใช้ กำหนดโดยที่ทุกเขตพื้นที่/จังหวัดสามารถใช้งานระบบทะเบียนนายจ้างและ
ผู้ประกันตนผ่านเครือข่ายสื่อสารได้ พร้อมทั้งการออกรายงานที่เกี่ยวข้องได้ ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนนี้
ต้องเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเงินสมทบ ระบบบริการทางการแพทย์ ระบบประโยชน์ทดแทน ระบบการเงิน
ระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ รวมถึงระบบนิติการ ระบบกองทุนเงินทดแทน และข้อมูลประชากรของกรมการ
ปกครอง เป็นต้น
ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
1). งานทะเบียนสถานประกอบการ ประกอบด้วย
1.1) งานทะเบียนสถานประกอบการใหม่ ระบบจะต้องมีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้
1.1.1) บันทึกขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ พิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ตรวจสอบ แก้ ไ ข ลบ อนุ ม ั ต ิ และสอบถามข้ อ มู ล สถานประกอบการได้ ข้ อ มู ล สถาน
ประกอบการจะต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด อาทิ
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- ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้มีรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ เลขที่
ตรอก/ซอย ถนน รหัสแขวง/ตำบล ชื่อแขวง/ตำบล รหัสเขต/อำเภอ ชื่อเขต/อำเภอ
รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ โดยแยกรายฟิลด์ หมายเหตุ :
ในกรณีการนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมที่ไม่มีการแยกรายละเอียดรายฟิลด์ หากข้อมูลที่
อยู่เก่าอยู่ในรูป แบบมาตรฐาน ระบบต้องสามารถแยกรายละเอียดรายฟิลด์ได้โ ดย
อัตโนมัติ หรือหากข้อมูลเก่าไม่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ระบบต้องมีกลไกที่ช่วยให้ผู้ใช้
สามารถแยกรายละเอียดรายฟิลด์ได้ เมื่อมีความต้องการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่เฉพาะ
รายการ
- ข้อมูลรหัสบ้าน (HOUSE ID)
- ข้อมูลวันที่จ่ายเงินสมทบของสาขา
- ข้อมูลประเภทกิจการซึ่งใช้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
- ข้อมูลรหัสประเภทหน่วยงาน
- ขึ้นทะเบียนนายจ้างใหม่
- บันทึกข้อมูลสาขา
- แก้ไขข้อมูลทะเบียนนายจ้างและสาขาซึ่งจะครอบคลุมการทำงานในส่วนของการลบ
ข้อมูลสถานประกอบการและสาขาได้
- สืบค้นข้อมูลทะเบียนนายจ้าง
- เก็บข้อมูลประวัติการแก้ไข
- จัดการข้อมูลการบันทึกพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
- ออกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
- จัดการข้อมูลการแจ้งปิดกิจการ
- บันทึกสิทธิการคุ้มครองของสถานประกอบการและการลดส่วนสิทธิการคุ้มครองของ
สถานประกอบการ อาทิ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร
ว่างงาน
- บันทึกอัตราเงินสมทบทั้งกรณีนายจ้างและผู้ประกันตนชำระเงินในอัตราเดียวกัน หรือ
อัตราต่างกัน และการลดสัดส่วนอัตราเงินสมทบ
1.1.2) บันทึกเพิ่มสาขา : ระบบสามารถรองการบันทึกเพิ่มสาขา
1.1.3) ลบสถานประกอบการ ระบบสามารถรองการลบข้อมูลสถานประกอบการ
1.1.4) แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ
1.2) เพิ่ม/ลดสาขาสถานประกอบการ ตรวจสอบ แก้ไข ลบ และสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับสาขาของ
สถานประกอบการได้
- บันทึกข้อมูลเพิ่ม/ลดสาขา
- แก้ไขข้อมูลสาขาซึ่งการแก้ไขจะครอบคลุมการทำงานถึงการลบข้อมูลสาขาได้
1.3) แก้ ไ ขสิ ท ธิ ก ารคุ ้ ม ครองของสถานประกอบการและการลดส่ ว นสิ ท ธิ ก ารคุ ้ ม ครองของ
สถานประกอบการ อาทิ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน
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- แก้ไขข้อมูลทะเบียนนายจ้างและสาขา เช่น ข้อมูลสิทธิการคุ้มครองของสถานประกอบการ ,
ข้อมูลอัตราเงินสมทบ เป็นต้น
1.4) ปรับปรุงอัตราเงินสมทบทั้งกรณีนายจ้างและผู้ประกันตนชำระเงินสมทบในอัตราเดียวกันหรืออัตรา
ไม่เท่ากัน และการลดสัดส่วนอัตราเงินสมทบ
- แก้ไขข้อมูลทะเบียนนายจ้างและสาขา เช่น ข้อมูลสิทธิการคุ้มครองของสถานประกอบการ,
ข้อมูลอัตราเงินสมทบ เป็นต้น
- ปรับปรุงอัตราเงินสมทบทั้งกรณีนายจ้างและผู้ประกันตนชำระเงินในอัตราเดียวกัน หรือ
อัตราต่างกัน และการลดสัดส่วนอัตราเงินสมทบ
- แก้ไขข้อมูลทะเบียนนายจ้างและสาขา เช่น ข้อมูลสิทธิการคุ้มครองของสถานประกอบการ,
ข้อมูลอัตราเงินสมทบ เป็นต้น
- พิมพ์ใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนสถานประกอบการทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทน
- การเก็บประวัติ
- การสืบค้นข้อมูลนายจ้าง
1.5) ค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับข้อมูลทะเบียนนายจ้าง อาทิ
- สืบค้นข้อมูลทะเบียนนายจ้าง เช่น วันที่เริ่มมีหน้าที่ลูกจ้าง ค่าจ้างทั้งสิ้น
- บันทึกข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามในการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ (นายจ้าง)
- บันทึกหมายเหตุได้เมื่อมีการบันทึกข้อมูลสถานประกอบการเพิ่ม
- เรียกดูรายงานประวัติการแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ
1.6) สืบค้นข้อมูลสถานประกอบการ โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหารายละเอียดที่ต้องการ และ
รูปแบบในการแสดงผลได้ อาทิ เรียงตามเลขที่บัญชี ตามชื่อ ตามทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น สอบถาม
จากบางส่วนของชื่อสถานประกอบการ สอบถามจำนวนสาขา จำนวนพนักงาน สอบถามการเปลี่ยน
เลขที่บัญชีได้ทั้งเลขที่บัญชีเก่าและใหม่ สอบถามตามชื่อประเภทกิจการ และออกรายงาน โดยระบบ
สามารถสนับสนุนการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
- สืบค้นและแสดงผลเรียงตามเลขที่บัญชี
- สืบค้นและแสดงผลเรียงตามอักษร
- สืบค้นและแสดงผลรายละเอียด
- สืบค้นและแสดงผลเรียงตามทะเบียนพาณิชย์
- สืบค้นและแสดงผลการเปลี่ยน เลขที่บัญชีใหม่
- สืบค้นและแสดงผลการเปลี่ยน เลขที่บัญชีเก่า
- สืบค้นและแสดงผลชื่อสถานประกอบการ PARTIAL
- สืบค้นและแสดงผลตารางรหัส
- สืบค้นและแสดงผลจำนวนสาขา
- สืบค้นและแสดงผลจำนวนพนักงาน
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1.7) รองรับการเชื่อมโยงกับระบบงานกองทุนเงินทดแทนให้สามารถจัดเก็บ สืบค้น และออกรายงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลของงานกองทุนเงินทดแทนได้ เช่น ข้อมูลประเภทกิจการของสถานประกอบการ เป็นต้น
โดยระบบสามารถสนับสนุนการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
- เชื่อมโยงกับระบบงานกองทุนเงินทดแทนได้
- การพิมพ์ใบประเมินเงินสมทบของกองทุนเงินทดแทน ทางเจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน
ต้องการให้พิมพ์หลังจากการขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนประกันสังคมได้อัตโนมัติ
1.8) ระบบสามารถสนับสนุนการทำงานด้านทะเบียนผู้ประกันตนดังนี้
- สืบค้นการเชื่อมโยงข้อมูลการสอบถามงานทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33
- เชื่อมโยงข้อมูลและการสอบถามงานทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 39
1.9) การออกรายงาน ระบบสามารถรองรับการออกรายงานที่เกี่ยวข้องได้
2). งานทะเบียนผู้ประกันตน ระบบจะต้องมีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้
2.1) ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนในมาตราต่าง ๆ ได้ เช่น มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยข้อมูล
ผู้ประกันตนต่างมาตรา มีรายละเอียดต่างกันในบางส่วน ระบบจะต้องจัดเก็บข้อมูลแต่ละส่วน ให้
สอดคล้องกันตามประเภทของผู้ประกันตน เช่น ข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผูกพันกับข้อมูล
การว่าจ้าง และนายจ้าง โดยผู้ประกันตนแต่ล ะรายอาจมีนายจ้างมากกว่าหนึ่งราย ส่วนข้อมูล
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ผู้ประกันตน รายได้ สุขภาพ การหัก
บัญชีเงินฝาก เป็นต้น ระบบต้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลประชากรของกรมการปกครองเพื่อนำข้อมูล
มาตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันที่เกิด และเพศ เป็นต้น และสามารถ
ตรวจสอบ แก้ไข และสอบถามข้อมูล ได้อย่างน้อยดังนี้ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน รายการ
ผู้ประกันตนตามเลขที่บัญชี รายการผู้ประกันตนตามวันที่บันทึก โดยระบบสามารถสนับสนุนการ
ทำงานอย่างน้อย ดังนี้
- ขึ ้ น ทะเบี ย นผู ้ ป ระกั น ตนมาตรา 33 (ผปต.ใหม่ / ผปต.เก่ า ) ตามแบบขึ ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกันตน (สปส.1-03)
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 39 ตามแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
(สปส.1-20)
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40
- แก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33
- แก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยสามารถอนุมัติ/แก้อนุมัติ ได้
- แก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40
- สืบค้นรายการผู้ประกันตนตามเลขที่บัญชี
- สืบค้นรายการผู้ประกันตนตามวันที่บันทึก
- ดึงข้อมูลประชากรจากฐานข้อมูลประชากรของกรมการปกครอง ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ
นามสกุล วันที่เกิด และเพศ
- สามารถออกบัตรประกันสังคมได้และรายงานการออกบัตร อ้างอิงดังนี้
- แจ้งการพิมพ์บัตรประกันสังคม ที่เป็นคนต่างด้าว
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- แจ้งไม่ได้รับบัตรประกันสังคม
- บันทึกแจ้งบัตรประกันสังคมรับคืน
- รายงานการออกบัตร
2.2) โอนย้ายผู้ประกัน ตนระหว่างสถานประกอบการ/สาขา ซึ่งการโอนย้ายนี้อาจมีผ ลให้ต้องมี การ
เปลี่ยนแปลง/โอนย้ายข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกันด้วย เช่น สถานพยาบาลของผู้ประกันตน ข้อมูลฐานว่าจ้าง
และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เป็นต้น ระบบจะต้องมีกลไกป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูล ต้องจัดเก็บประวัติการโอนย้ายและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของ
ผู้ประกันตน
2.3) แก้ไขรายละเอียดข้อมูลผู้ประกันตน ระบบจะต้องสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบข้อมูลผู้ประกันตน
เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ -สุกล และการแก้ไขเพื่อตรวจสอบ สามารถสนับสนุนการทำงาน
อย่างน้อย ดังนี้
- แก้ไขข้อมูลตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (แบบสปส.6-10)
- แก้ไขข้อมูล รายละเอีย ดผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้ าว ตามแบบคำขอรับใบแทนบั ต ร
ประกันสังคม (แบบ สปส.6-17)
- แก้ไขการโอนย้ายข้อมูลผู้ประกันตนระหว่างสถานประกอบการ/สาขา
- แก้ไขข้อมูลผู้ประกันตน กรณีที่มีเลขประจำตัวประชาชนมากกว่าหนึ่งหมายเลข โดยระบบ
จะต้องมีกลไกในการจัดการข้อผิดพลาด เช่น การรวมเลข และการยกเลิกข้อมูลผู้ประกันตน
เป็นต้น
- แก้ไขข้อมูล การว่าจ้าง สามารถแก้ไขการบันทึกข้อมูล และพิมพ์บัตรประกันสังคมของ
ผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว
- จัดเก็บประวัติ ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล
• ประวัติทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 33
• ประวัติทะเบียนสถานประกอบการ
• ประวัติการโอนย้ายข้อมูลผู้ประกันตน
• ประวัติการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
• ประวัติการทุพพลภาพ
• ประวัติการตาย
• ประวัติการแก้ไขข้อมูลผู้ประกันตน
• ประวัติข้อมูลการว่าจ้าง
• ประวัติแก้ไขข้อมูลการว่าจ้าง
• ประวัติการแก้ไขข้อมูลที่มีมากกว่า 1 หมายเลข
• ประวัติการกำหนดสิทธิสถานพยาบาลให้กับผู้ประกันตน
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2.4) สืบค้นข้อมูล
- ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลผู้ประกันตนและประวัติการแก้ไข โดยสามารถสืบค้นตามเลข
ประจำตัวประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล สืบค้นหลักฐาน
การขึ้นทะเบียน สืบค้นตามสถานประกอบการ เป็นต้น
- สืบค้นข้อมูลสถานประกอบการและประวัติการแก้ไข โดยสามารถสืบค้นตามรหัสสถาน
ประกอบการ สืบค้นตามชื่อสถานประกอบการ สืบค้นตามเลขทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
- สืบค้นการโอนย้ายผู้ประกันตนและประวัติ สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัวประชาชน
สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นได้จากหลักฐานการขึ้นทะเบียน สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล
และ สืบค้นตามรหัสสถานประกอบการ เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัว
ประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้นตามรหัสสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
- สืบค้นผู้ทุพพลภาพและประวัติ สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัวประชาชน สืบค้นเลข
บัตรประกันสังคม สืบค้นตาม ชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการตายผู้ประกันตน สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัวประชาชน สืบค้น
เลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้นตามรหัสสถานประกอบการ เป็น
ต้น
- สืบค้นประวัติการว่าจ้างและแก้ไขข้อมูลการว่าจ้าง สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัว
ประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้นตามรหัสสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการแก้ไขข้อมูลที่มีมากกว่า 1หมายเลข สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัว
ประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้นตามรหัสสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการออกบัตรประกันสังคม การพิมพ์บัตร สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัว
ประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม และสืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการกำหนดสิทธิสถานพยาบาลให้กับผู้ประกันตน สามารถสืบค้นได้จากเลข
ประจำตัวประชาชน และสืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น
2.5) สามารถออกรายงานที่เกี่ยวข้อง
2.6) เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- ระบบทะเบียนนายจ้าง
- ระบบการนำส่งเงินสมทบ
- ระบบการเงินรับ-จ่าย
- ระบบบริการทางการแพทย์
- ระบบสิทธิประโยชน์
2.7) งานทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 39 ระบบจะต้องมีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้
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2.7.1) ขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกันตนมาตรา 39 ระบบจะต้องบันทึกจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลของ
ผู ้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 39 ซึ ่ ง ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ ป ระกั น ตนระบบสามารถบั นทึก
รายละเอียดข้อมูลผู้ประกันตนตามแบบฟอร์มตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และ
สามารถเชื่อมโยงการสมัครภายใต้สำนักงานประกันสังคม ข้อมูลผู้ประกันตน และข้อมูลการ
ว่าจ้างได้ ดังนี้
- บันทึกขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.
1-20)
2.7.2) แก้ ไ ขรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ผู ้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 39 ระบบจะต้ อ งสามารถแก้ ไ ข/
เปลี่ย นแปลง/ลบ ข้อมูล ผู้ประกันตน เช่น เลขบัตรประจำตัว ประชาชน ชื่อ -นามสกุ ล
และการแก้ไขเพื่อตรวจสอบ โดยสามารถสนับสนุนการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
- แก้ไขข้อมูลตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
- แก้ไขตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ (สปส.1-34)
- แก้ไขตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.1-21)
- การบันทึกการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 กรณีอื่นๆ เช่น กรณีขาดส่ง
เงินสมทบ กรณีทุพพลภาพ ลาออก กลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นต้น
2.7.3) จัดเก็บประวัติ ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล
- ประวัติการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39
- ประวัติการแก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 39
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนตามมาตรา 39
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ
- ประวัติการแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
2.7.4) สืบค้นข้อมูล
- ระบบสามารถสืบค้นข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 และประวัติการแก้ไข โดยสามารถ
สืบค้นตามเลขประจำตัวประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล
สืบค้นตามสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบ เป็นต้น
- สืบค้นการโอนย้ายผู้ประกันตนมาตรา 39 และประวัติ สามารถสืบค้นได้จากเลข
ประจำตัวประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นได้ สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล และ
สืบค้นตามสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบ เป็นต้น
- สืบค้นการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และประวัติสามารถ
สืบค้นได้จากเลขประจำตัวประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นได้ สืบค้นตาม
ชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้นตามสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบ เป็นต้น
- สืบค้นตามการแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และประวัติสามารถ
สืบค้นได้จากเลขประจำตัวประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นได้ สืบค้นตาม
ชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้นตามสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบ เป็นต้น
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- สืบค้นผู้ทุพพลภาพและประวัติ สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัวประชาชน สืบค้น
เลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตาม ชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการตายผู้ประกันตน สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัวประชาชน
สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้นตามรหัสสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการว่าจ้างและแก้ไขข้อมูลการว่าจ้าง สามารถสืบค้นได้จากเลขประจำตัว
ประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้นตามรหัส
สถานประกอบการ เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการแก้ไขข้อมูลที่มีมากกว่า 1 หมายเลข สามารถสืบค้นได้จากเลข
ประจำตัวประชาชน สืบค้นเลขบัตรประกันสังคม สืบค้นตามชื่อ-ชื่อสกุล และ สืบค้น
ตามรหัสสถานประกอบการ เป็นต้น
2.7.5) สามารถออกรายงานที่เกี่ยวข้อง
2.7.6) การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- ระบบทะเบียนนายจ้างและทะเบียนผู้ประกันตน
- ระบบเงินสมทบ
- ระบบบริการทางการแพทย์
- ระบบการเงินรับ-จ่าย
- ระบบสิทธิประโยชน์
2.8) งานทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องครอบคลุมการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
2.8.1) สามารถบันทึกขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านช่องทางต่างๆได้ เช่น ผ่านเว็บไซต์
ผ่านหน่วยบริการภายนอก เป็นต้น ซึ่งระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครขึ้นทะเบียนตาม
คุณสมบัติและเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยมีการอนุมัติ/ยกเลิกอนุมัติการ
ขึ้นทะเบียนได้ และข้อมูลผู้ประกันตนมีรายละเอียดตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดตามแบบ
(สปส. 1-40) อาทิ
- ข้อมูลผู้ประกันตน เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน อายุ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
- ข้อมูลที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น
- ข้อมูลอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพ รายได้
- ข้อมูลสภาพร่างกาย
- ข้อมูลทางเลือกการจ่ายเงินสมทบ
- ข้อมูลรหัสเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 (ถ้ามี)
ทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถเชื่อมโยงหรือดึงฐานข้อมูลประชากรหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จากภายนอกได้ เช่น
- ดึงข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนประเภทบัตร สมาร์ท การ์ด
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบข้อมูลประชากร อาทิ คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ เป็นต้น
2.8.2) สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ อาทิเช่น
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2.8.3)

2.8.4)

2.8.5)

2.8.6)

- แก้ ไ ขตามแบบแจ้ ง เปลี ่ ย นแปลงข้ อ เท็ จ จริ ง และทางเลื อ กการนำส่ ง เงิ น สมทบ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส.1-40/1) เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ทางเลือก
การจ่ายเงินสมทบ เป็นต้น
- แก้ไขตามแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส.1-40/2)
- แก้ไขอื่นๆ สภาพร่างกาย รายได้ กลุ่มอาชีพ เป็นต้น
- การโอนย้ายข้อมูลผู้ประกันตนภายใต้ สปส.ที่รับผิดชอบ (การเปลี่ยนแปลง สปส.
รับผิดชอบ)
เก็บประวัติการบันทึก/แก้ไข/ลบ เช่น
- ประวัติการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 เช่น ประวัติสถานะ
- ประวัติการแก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40
สืบค้นข้อมูลผู้ประกันตน
- สืบค้นข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 เช่น ตามรายชื่อ ตามเลขบัตรประชาชน ตามวันที่
ขึ้นทะเบียน ตามสถานะผู้ประกันตน ตามสปส.รับผิดชอบ เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามรายชื่อ ตามเลข
บัตรประชาชน ตามวันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นต้น
- สืบค้นข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายใต้เครือข่ายประกันสังคม
มาตรา 40 เช่น ตามรายชื่อเครือข่าย ตามรหัสเครือข่าย ตาม สปส.รับผิดชอบ ตาม
วันที่บันทึกขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เป็นต้น
- สืบค้นประวัติการการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายใต้
เครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 เช่น ตามรายชื่อครือข่าย ตามรหัสเครือข่าย ตาม
สปส.รับผิดชอบ ตามวันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นต้น
สามารถออกรายงานที่เกี่ยวข้องได้ อาทิ
- รายงานการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านทุกช่องทาง แยกตามสปส.ที่
รับผิดชอบ แยกตามภูมิภาค และรวมทั่วประเทศ
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนมาตรา 40
- รายงานการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
- รายงานสรุปการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ภายใต้เครือข่าย(ทั่วประเทศ)
- รายงานสถิติต่าง ๆ
ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- ระบบเงินสมทบ
- ระบบประโยชน์
- ระบบการเงิน/บัญชี
- ระบบทะเบียนกรมการปกครอง
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2.9) แก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนกรณีที่ผู้ประกันตนมีเลขประจำตัวมากกว่า 1 เลข โดยระบบจะต้องมีกลไก
ในการจัดการข้อผิดพลาด เช่น การยุบรวมเลข เป็นต้น ระบบต้องจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง
ระบบต้องทำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นประวัติการเปลี่ยนแปลง และออกรายงานได้ ระบบสามารถ
สนับสนุนการทำงาน ด้านทะเบียนผู้ประกันตนดังนี้
- บันทึก ผปต. มีเลขประจำตัวมากกว่า 1 เลข
- ประวัติการบันทึกการขอติด E-A
- ยกเลิกการติด E
- ประวัติยกเลิกการติด E
2.10) บันทึกการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของผู้ประกันตน โดยรับเข้าและบันทึกข้อมูลการสิ้นสุ ด
ความเป็นผู้ประกันตน 6-09 จากสถานประกอบการ และสามารถตรวจสอบ แก้ไข และสอบถาม
ข้อมูลได้อย่างน้อยดังนี้
- บันทึกและแก้ไขการแจ้งลาออกผู้ประกันตน
- สืบค้นข้อมูลการแจ้งลาออกผู้ประกันตน
- สืบค้นข้อมูลการลาออก ผปต.ตามเลขที่บัญชี
- สืบค้นข้อมูลการลาออก ผปต.ตามวันที่บันทึก
2.11) บัน ทึกการทุพพลภาพของผู้ป ระกันตน โดยรับเข้าและบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้ประกันตนที่
ทุพพลภาพ และสามารถตรวจสอบ แก้ไข และสอบถามข้อมูลได้อย่างน้อยดังนี้
- บันทึกการแจ้งทุพพลภาพ
- สืบค้นข้อมูลทุพพลภาพตามเลขที่ ผปต.
- สืบค้นข้อมูลทุพพลภาพตามวันที่บันทึก
- แสดงรายการทุพพลภาพตามเลขที่ผู้ประกันตน
- แสดงรายการทุพพลภาพตามวันที่บันทึก
2.12) บันทึกการเสียชีวิตของผู้ประกันตน โดยรับเข้าและบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้ประกันตนที่เสียชีวิต
และสามารถตรวจสอบ แก้ไข และสอบถามข้อมูลได้อย่างน้อยดังนี้
- บันทึกแจ้งการตาย
- สืบค้นข้อมูลการแจ้งตายตามเลขที่ ผปต.
- สืบค้นข้อมูลการแจ้งตายตามวันที่บันทึก
- แสดงรายการแจ้งเสียชีวิตตามเลขที่ผู้ประกันตน
- แสดงรายการแจ้งเสียชีวิตเรียงตามวันที่บันทึก
2.13) บันทึกและแก้ไขรายละเอียดการว่าจ้าง โดยรับเข้าและบันทึกรายละเอียดข้อมูลการแก้ไข การลบ
การเพิ่ม การว่าจ้าง และสามารถตรวจสอบ แก้ไข และสอบถามข้อมูลการแก้ไขการว่าจ้างตาม
สถานประกอบการ หรือผู้ประกันตนได้อย่างน้อยดังนี้
- บันทึกข้อมูลการว่าจ้าง
- ลบข้อมูลการว่าจ้าง
- แก้ไขข้อมูลการว่าจ้าง
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- ประวัติการแก้ไขข้อมูลว่าจ้าง
- แสดงรายการประวัติแก้ไขข้อมูลว่าจ้าง ม.33
- แสดงรายละเอียดประวัติการแก้ไขข้อมูลว่าจ้าง ม.33
2.14) บันทึกการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนกรณีอื่น ๆ เช่น การขาดส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขมาตรา 39
กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 การขาดส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขมาตรา 40 เป็นต้น รวมทั้งการสืบค้น
ข้อมูลและการออกรายงานได้อย่างน้อยดังนี้
- บันทึกการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40
- สืบค้นข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40
- แสดงรายการประวัติแก้ไขข้อมูล
- แสดงรายงานการสิ้นสุดความเป็นผปต.มาตรา 39 และ 40
- แสดงรายงานสรุปการสิ้นสุดความเป็นผปต.มาตรา 39 และ 40
2.15) สืบค้นข้อมูลผู้ประกันตน โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหา รูปแบบในการแสดงผล และ
รายละเอียดที่ต้องการ ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ประกันตน รายละเอียดผู้ประกันตน
หลักฐานขึ้นทะเบียน เลขบัต รประกันสังคมเดิม ตารางรหัสต่าง ๆ เลขที่ประกันสังคม ชื่อนายจ้าง
รหัส นายจ้าง ชื่อสถานประกอบการ รหัส สถานประกอบการ เป็นต้น สามารถสืบค้นได้โ ดยใช้
หลายเงื่อนไขร่ว มกัน ได้ และในกรณีที่เป็นข้อมูล ตัว อักษร สามารถสืบค้นแบบบางส่วนได้ เช่น
Partial Match และ Keyword Search เป็นต้น โดยระบบสามารถสนับสนุนการทำงานอย่างน้อย
ดังนี้
- สอบถามข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- สอบถามข้อมูลชื่อผู้ประกันตน
- สอบถามข้อมูลรายละเอียดผู้ประกันตน
- สอบถามข้อมูลหลักฐานการขึ้นทะเบียน
- สอบถามข้อมูลเลขบัตรประกันสังคมเดิม
- สอบถามข้อมูลตารางรหัสต่าง ๆ
- สอบถามข้อมูลเลขที่ประกันสังคม
- สอบถามข้อมูลรหัสนายจ้าง-ชื่อนายจ้าง
- สอบถามข้อมูลรหัสสถานประกอบการ-ชื่อสถานประกอบการ
- สอบถามชื่อผู้ประกันตนแบบ Partial
2.16) รับเข้าและบันทึกรายละเอียดข้อมูลและประมวลผลเพื่อดำเนินการพิมพ์บัตรตามรูปแบบที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน แต่ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง และสามารถตรวจสอบ แก้ไข และ
สอบถามเข้ามูลเกี่ยวกับบัตรประกันสังคม อาทิ ข้อมูลขอบัตรใหม่ รายการพิมพ์บัตร ข้อมูลการ
แจ้งไม่ได้รับบัตร ข้อมูลแจ้งบัตรชำรุด/หาย รายการบัตรประกันสังคมรับคืน โดยระบบสามารถ
สนับสนุนการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
- บันทึกแจ้งบัตรประกันสังคมชำรุด สูญหาย ซ่อม ไม่ได้รับบัตรประกันสังคม
- บันทึกบัตรประกันสังคมรับคืน
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- สืบค้นข้อมูลบัตรประกันสังคมรับคืน
- แสดงรายการประวัติการพิมพ์บัตร
2.17) การบัน ทึกคำขอทำรายการผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิ กส์อื่นและระบบอินเตอร์เน็ต พร้อ มเก็บประวั ติ
การแก้ไข โดยระบบสามารถสนับสนุนการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
- บันทึกแก้ไขคำขอส่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯและผ่านอินเตอร์เน็ต
- สืบค้นสอบถามรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ และผ่านอินเตอร์เน็ต
- เก็บประวัติการแก้ไขรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ และผ่านอินเตอร์เน็ต
- รายละเอียดประวัติการแก้ไขคำขอทำรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ และผ่านอินเตอร์เน็ต
- แสดงรายงานขอทำรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่ นและระบบอินเตอร์เน็ต
3). ระบบรายละเอียดผู้ประกันตน (Profiling) ระบบจะต้องมีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้
สามารถแสดงผลข้อมูลประวัติของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้อย่างละเอียด
โดยสามารถแสดงผลผู้ประกันตนแต่ละคนได้ ดังนี้
- ประวัติทะเบียนของผู้ประกันตนได้
- ประวัติการโอนย้ายทุกกรณีของผู้ประกันตนได้
- ประวัติการแก้ไขข้อมูลผู้ประกันตนทั้งหมดได้
- ประวัติสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนทุกกรณีได้
- ประวัติการทุพพลภาพ (ถ้ามี)
- ประวัติการเสียชีวิต
- ประวัติการจ่ายเงินสมทบที่มีทั้งหมดได้ รวมทั้งกรณี คืนเงินสมทบหรือประวัติการเร่งรัดหนี้และ
ค้างชำระได้
- ประวัติการขอสิทธิประโยชน์ทดแทนทุกกรณี โดยแยกเป็นรายปีหรือประวัติทั้งหมดได้
กลุ่มระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลและเชื่อมต่อการทำงานกับระบบอื่น ดังนี้
(1) ระบบเงินสมทบ
(2) ระบบประโยชน์ทดแทน
(3) ระบบบริการทางการแพทย์
(4) ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
(5) ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
(6) ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
(7) ระบบตรวจสอบ
(8) ระบบงานนิติการ
(9) ระบบทะเบียนของกรมการปกครอง (สทร.)
(10) ระบบกองทุนเงินทดแทน
(11) ระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- ข้อมูลทะเบียนประวัตินายจ้าง
- ข้อมูลสาขานายจ้าง
- ข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ประกันตน
- ข้อมูลอัตราเงินสมทบ
- ข้อมูลประวัติการว่าจ้าง
- ข้อมูลผู้ประกันตน ข้อมูลการว่าจ้าง
- ข้อมูลผู้ประกันตนเข้างานใหม่ 1-03/1 ข้อมูลฐานว่าจ้าง
- ข้อมูลผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาล
- ข้อมูลการลาออก
รายงานที่ได้รับจากระบบ อาทิ
- รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู ้ ป ระกั น ตนของสำนั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
- รายงานข้อมูลสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมและผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
โอน–ย้ายและลาออก ทั่วประเทศ
- รายงานสรุปการออกบัตรประกันสังคม
- รายงานสรุปจำนวนการพ้นสภาพผู้ประกันตน มาตรา 39
- รายงานผลการบั น ทึ ก เข้ า ทำงานของผู ้ ป ระกั น ตนรายใหม่ ท ี ่ ไ ม่ เ คยทำงานในระบบ
ประกันสังคม
- รายงานการรับ-ลาออกของผู้ประกันตน
- รายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- รายงานรายชื่อสถานประกอบการที่ส่งข้อมูลงานทะเบียนด้วยสื่อ
- รายงานจำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
- รายงานจำนวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตใหม่
- รายงานการพิมพ์บัตรประกันสังคม ตามผู้ใช้
- รายงานสรุปการพิมพ์บัตรประกันสังคม
- รายชื่อลูกจ้างที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนแต่ขาดการนำส่งเงินสมทบ
- รายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
- รายงานการปรับปรุงไม่สมบูรณ์จากโปรแกรม AUTO R
- รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำแนกตามขนาดสถานประกอบการ
- รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำแนกตามขนาดสถานประกอบการและ
ประเภทกิจการ
- รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนของ สปส. และเขต กทม.
- รายงานสรุปสถิติต่าง ๆ
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ทั้งนี้งานแต่ละงานที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องสามารถจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมทั้งสามารถ
ทำงานได้ทั้งในรูปแบบ Online (ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรง) และ Batch (ผู้ใช้ส ่งข้อมูลเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเข้าข้อมูลแทนการกรอกข้อมูล)
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2. ระบบเงินสมทบ
วัตถุประสงค์
ระบบเงิน สมทบเป็น ระบบที่ พัฒ นาขึ้ น เพื่ อสนับสนุน การทำหน้ าที ่บริห ารและจัด การการเก็บเงิน สมทบ
ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนที่ถูกต้อง ผู้ที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายต้องจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) และรัฐ โดยนายจ้างและลูกจ้าง
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ในอัตราที่กฎหมายกำหนด และรัฐสมทบอีกส่วนหนึ่งโดยนายจ้างเป็นผู้นำส่ง ระบบนี้
จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการส่งเงินสมทบในเบื้องต้นโดยทำการคำนวณยอดเงินสมทบที่นายจ้างต้องส่ง
ระบบนี้จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลไปสูระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเร่งรัดหนี้ ระบบยึดอายัด ระบบคืนเงิน
ระบบประโยชน์ ท ดแทน ระบบบริก ารทางการแพทย์ โดยแต่ล ะระบบที ่เชื่ อ มโยงกัน จะมีโ ปรแกรมเพื ่ อ การ
ประมวลผลข้อมูลเงินสมทบ ภายใต้ระบบงานนั้นๆ เช่น การคำนวณความถูกต้องของการนำส่งเงินสมทบ การนำส่ง
เงินสมทบขาดหรือส่งเกิน การนำส่งเงินสมทบไม่ตรงเวลา เป็นต้น
ระบบที่พัฒนาจะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้ อ งเป็ น อิ ส ระ (Independent) ในเชิ ง ของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร, Web Server และ DBMS โดยต้ อ ง
สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบงานที่สำนักงานประกันสังคม
ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, J2EE Application Server
และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้ องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ระบบเงินสมทบมีขอบเขตงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ
มาตรา 40 และเงินสมทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยระบบเงินสมทบมีขอบเขตงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงิน
สมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน การบันทึกข้อมูลเงินสมทบ การสอบถามข้อมูลเงินสมทบ การโอนข้อมูล
การประมวลผลข้ อ มูล เงิน สมทบ ขั้น ตอนการติด ตามเร่ งรัดหนี ้ การจัดพิม พ์ จดหมายติด ตามหนี ้ การอออก
ใบเสร็จรับเงิน การหักบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตน การบันทึกไม่ตามหนี้ การสอบถามข้อมูลรับสภาพหนี้ การเงินรับ
เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยงานหลักแบ่งเป็น 3 งาน คือ
(1) งานจัดเก็บเงินสมทบตามมาตรา 33 เป็นงานที่เกี่ยวข้องการจัดเก็บเงินสมทบซึ่งนายจ้างเป็นผู้นำส่งเงิน
สมทบรวมถึงการจ่ายเงินสมทบโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเงินสมทบจากระบบการเงินได้อย่างสมบูรณ์
(2) งานจัดเก็บเงินสมทบตามมาตรา 39 เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสมทบของผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนที่มีนายจ้างเป็นผู้นำส่งเงินสมทบ (มาตรา 33) แล้วเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนโดย
สมัครใจ (มาตรา 39) รวมถึงระบบสามารถเชี่ยมโยงขข้อมูลเงินสมทบจากระบบการเงินได้อย่างสมบูรณ์
(3) งานจัดเก็บเงินสมทบตามมาตรา 40 ซึ่งผู้ประกันตนที่ไม่มีนายจ้างเป็นผู้นำส่งเงินสมทบ
โดยงานทั้งหมด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งานจัดเก็บเงินสมทบ
1). งานจัดเก็บเงินสมทบตามมาตรา 33 หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสมทบ ซึ่งนายจ้างเป็น
ผู้นำส่งเงินสมทบ รวมถึงการบันทึกการจ่ายเงินโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเงินสมทบจากระบบการเงิน
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยงานจัดเก็บเงินสมทบนี้ต้องครอบคลุมภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
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1.1) สามารถบันทึก แก้ไข ปรับปรุง และลบข้อมูลเงินสมทบส่วนนายจ้าง (ส่วนที่ 1) และส่วนผู้ประกันตน
(ส่วนที่ 2) รวมถึงการจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถสืบค้นและตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ เช่น ข้อมูลค่าจ้าง งวดเดือนที่นำส่งเงินสมทบที่นำส่ง เป็นต้น
1.2) สามารถตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเงิ น สมทบที ่ น ำส่ ง และคำนวณเงิ น เพิ ่ ม รวมทั ้ ง ตรวจสอบ
ความสอดคล้องข้อมูลเงินสมทบระหว่างส่วนนายจ้างและส่วนลูกจ้างด้วย (ถ้ามี)
1.3) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเงินขาด/เพิ่ม เพื่อแจ้งงานเร่งรัดหนี้ สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
เงินเกิน เพื่อแจ้งงานคืนเงินสมทบและสามารถติดตามและปรับปรุงเงินสมทบเพิ่ม/เกิน ให้สอดคล้อง
กับการชำระเงินเพิ่มหรือการรับเงินคืนของนายจ้าง/ลูกจ้างด้วย
1.4) สามารถบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ลบ สอบถามข้อมูล และออกรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินสมทบได้
รวมถึงการจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องได้
1.5) สามารถนำเข้าข้อมูลเงินสมทบได้ทั้งในรูปแบบ Online คือ มีการบันทึกข้อมูลเข้าผ่านระบบ Online
โดยตรงและแบบ Batch คือ มีการบันทึกข้อมูลเข้าทางระบบอื่น แล้วรวบรวมข้อมูลนำส่งเข้าระบบ
เงินสมทบ ซึ่งระบบนำส่งข้อมูลเงินสมทบให้แก่ระบบเงินสมทบในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบ เช่น
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานโปรแกรมบันทึกเงินสมทบ (K) ระบบงานจ้างบันทึก เป็นต้น ระบบ
สมทบนี้ต้องสามารถรับข้อมูลเข้าจากระบบงานดังกล่าวข้างต้นได้ รวมทั้งระบบจะต้องมีกลไกในการ
จัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ เป็นต้น และมี
กลไกสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถการสืบค้นข้อมูล
และออกรายงานได้
1.6) ในกรณีที่มีการส่งเงินสมทบของลูกจ้างที่ไม่ปรากฏในทะเบี ยนผู้ประกันตน ระบบจะต้องสามารถ
สร้างเลขชั่ว คราวได้ และมีกลไกในการตรวจสอบและสามารถแก้ ไ ขเลขชั ่ว คราวเป็นเลขบั ต ร
ประกันสังคม/เลขประจำตัวประชาชน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ เช่น เมื่อมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
หรือตรวจพบว่ามีการขึ้นทะเบียนแล้วแต่ข้อมูลไม่ตรงกัน เป็นต้น
1.7) สามารถสอบถาม แก้ไข ปรับปรุง สามารถทำการสอบถามข้อมูลเงินสมทบ และสามารถตรวจสอบ
ประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้ โดยดูเป็นรายสถานประกอบการ หรือรายผู้ประกันตน และ
ยังสามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลเงินสมทบออกมาจากระบบได้
1.8) สามารถบันทึก แก้ไข รวมเลข สอบถาม ปรับปรุงข้อมูลเลขชั่วคราวที่มีในระบบโดยสามารถระบุ
เงื่อนไข เช่น เลขที่เลขชั่วคราว เลขบัตรผู้ประกันตน และรองรับการแสดงผลการจัดเรียงข้อมูลตาม
หัวเรื่องที่ต้องการได้ เช่น เรียงข้อมูลตามเลขชั่วคราว หรือเรียงข้อมูลตามเลขบัตรผู้ประกันตน
1.9) สามารถทำการบั น ทึกข้อมูล เงินสมทบ สปส.1-10 โดยระบบการบันทึกจะต้องรองรับข้อมูล
ใบเสร็จ รับ เงิน ที่มีในระบบ ได้แก่ แบบปกติ แบบจากการตรวจสอบ แบบส่ว นราชการ แบบ
ส่วนกลาง เป็นผู้บันทึกข้อมูล แบบกรณีพิเศษ เช่น แบบกรณีที่มีการยื่นแบบแต่ไม่ได้ชำระเงิน
กรณีข้อมูลส่วนของนายจ้าง(ส่วนที่ 1) ไม่เท่ากับส่วนผู้ประกันตน (ส่วนที่ 2) เป็นต้น
1.10) สามารถสอบถามข้อมูลสถานประกอบการที่ได้ลดส่วนในกรณีต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถสอบถาม
ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้ลดส่วน แก้ไขข้อมูลการลดส่วน และตรวจสอบประวัติการลดส่วนได้
จากระบบ
1.11) สามารถยกเลิกข้อมูลเงิน สมทบจากใบเสร็จที่โดนยกเลิก ในกรณีทีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
กรณีจ่ายเงินสมทบ
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1.12) สามารถแก้ไขข้อมูลการจ่ายผ่านธนาคารที่ไม่สามารถลงฐานข้อมูลได้ ในกรณีไม่สามารถนำเข้าข้อมูล
การชำระเงินสมทบผ่านธนาคารเข้าสู่ระบบได้ ระบบต้องรองรับการแก้ไขข้ อมูล ที่ได้รับเพื ่อ ให้
ผู้ใช้งานเข้ามาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งไปประมวลผลใหม่ได้
1.13) สามารถบันทึก แก้ไข ปรับปรุง และลบข้อมูลเงินสมทบสถานประกอบการที่ชำระเงินแบบยื่นรวม
สาขา (สปส.1-10/1) รวมถึงการจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถสืบค้ นและ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ เช่น ข้อมูลค่าจ้าง งวดเดือนที่นำส่งเงินสมทบที่นำส่ง เป็นต้น
2). งานจัด เก็บเงินสมทบมาตรา 39 หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสมทบของผู้ประกัน ตน
ตามมาตรา 39 ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนที่มีนายจ้าง (ตามมาตรา 33) แล้วเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนที่ไม่มี
นายจ้ า ง (ตามมาตรา 39) ขอบเขตของงานนี้ เ หมื อ นกั บ งานจั ดเก็บ เงิ น สมทบตามมาตรา 33 โดยมี
ข้อแตกต่างคือ การจัดเก็บเงินสมทบตามมาตรา 39 มีผู้ประกันตนเป็นผู้จ่ายเงินสมทบ มีวิธีการชำระเงิน
ที่แตกต่างกัน เช่นจ่ายด้วยตนเองหรือหักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยงานจัดเก็บเงินสมทบนี้ต้องครอบคลุม
ภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
2.1) ระบบรองรับการบันทึกข้อมูลการชำระ เงินสมทบ ของผู้ประก้นตนมาตรา 39 ทั้งแบบ Batch และ
แบบ Online สามารถทำได้ทั้งการนำข้อมูลเข้าจาก ระบบการเงิน หรือแหล่งข้อมูลอื่น และสามารถ
บันทึกผ่านหน้าจอโดยตรงได้
2.2) ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
2.3) เจ้าหน้าที่สามารถ ปรับปรุง แก้ไข ลบ ข้อมูลเงินสมทบของผู้ประก้นตนมาตรา 39 ได้ โดยมีการ
เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ด้วย
2.4) เมื่อมีข้อมูลเงินขาด/เพิ่ม จะมีการเชื่อมโยงไปยังส่วนงานเร่งรัดหนี้
2.5) เมื่อมีเงินเกินจะเชื่อมโยงไปยังส่วนงานคืนเงินสมทบ
2.6) ระบบมี ก ารปรั บ ปรุ ง เงิ น สมทบเพิ ่ ม /เกิ น ไห้ ส อดคล้ อ งกั บ การรั บ เงิ น คื น การชำระเงิ น เพิ่ ม
หรือการชำระเงินคืนเกินของนายจ้าง/ลูกจ้าง
2.7) ระบบสามารถ บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ลบ สอบถามข้อมูล และ ออกรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินสมทบ
ได้ซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
2.8) เจ้าหน้าที่สามารถที่จะบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ลบ รวมไปถึงการสอนถามตรวจสอบความถูกต้อง
และออกรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินสมทบได้
2.9) การบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ลบข้อมูล ทุกครั้งจะมีการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ด้วย
2.10) สามารถสอบถามข้อมูลเงินสมทบของ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และออกรายงานได้
3). งานจัด เก็บเงินสมทบมาตรา 40 หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินสมทบของผู้ประกัน ตน
ตามมาตรา 40 ซึ่งไม่มีนายจ้างแต่สมัครใจสมัครเป็นผู้ประกันตน ขอบเขตของงานนี้เหมือนกับงานจัดเก็บ
เงินสมทบตามมาตรา 39 โดยมีข้อแตกต่างกันที่เงื่อนไขและวิธีการจัดเก็บเงิน ระบบจะต้องสามารถบันทึก
แก้ไข ปรับปรุง รวมถึงการจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องได้
โดยงานจัดเก็บเงินสมทบนี้ต้องครอบคลุมภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
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3.1) ระบบรองรับการบันทึกข้อมูลการชำระเงินสมทบ ของผู้ประก้นตนมาตรา 40 ทั้งแบบ Batch และ
แบบ Online สามารถทำได้ทั้งการนำข้อมูลเข้าจาก ระบบการเงิน หรือแหล่งข้อมูลอื่น และสามารถ
บันทึกฝานหน้าจอโดยตรงได้
3.2) ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
3.3) เจ้าหน้าที่สามารถ ปรับปรุง แก้ไข ลบ ข้อมูลเงินสมทบของผู้ประก้นตนมาตรา 40 ได้ โดยมีการ
เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ด้วย
3.4) เมื่อมีข้อมูลเงินขาด/เพิ่ม จะมีการเชื่อมโยงไปยังส่วนงานเร่งรัดหนี้
3.5) เมื่อมีเงินเกินจะเชื่อมโยงไปยังส่วนงานคืนเงินสมทบ
3.6) ระบบมี ก ารปรั บ ปรุ ง เงิ น สมทบเพิ ่ ม /เกิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การรั บ เงิ น คื น การชำระเงิ น เพิ่ ม
หรือการชำระเงินคืนเกินของผู้ประกันตน
3.7) ระบบสามารถบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ลบ สอบถามข้อมูล และออกรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินสมทบได้
ซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
3.8) เจ้าหน้าที่สามารถที่จะบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ลบ รวมไปถึงการสอนถามตรวจสอบความถูกต้อง
และออกรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินสมทบได้
3.9) การบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ลบข้อมูล ทุกครั้งจะมีการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ด้วย
3.10) สามารถสอบถามข้อมูลเงินสมทบของ ผู้ประกันตนมาตรา 40 และออกรายงานที่เกี่ยวข้องได้
4). งานคืนเงินสมทบ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการชำระเงินสมทบเงิน เพื่อแจ้งให้ผู้ชำระเงิน
สมทบเกินที่ชำระเงินไว้เกินทราบ (ทั้งกรณีนายจ้างและผู้ประกันตน) มาดำเนินการขอคืนเงิน ซึ่งงานคืนเงิน
สมทบประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ได้แก่ (1) การตรวจหาการชำระเงินสมทบเกิน เพี่อหาผู้ที่ชำระ
เงินสมทบเกิน ซึ่งสามารถ ทำได้คล้ายคลึงกับการตรวจหาการชำระเงินขาดในงานเร่งรั ดหนี้ (2) การแจ้ง
ให้ผู้ชำระเงินสมทบเกินตรวจสอบและมาขอรับเงินคืน โดยการเรียกดูข้อมูลการชำระเงินสมทบเกิน และ
สามารถสั่งพิมพ์จดหมายเพี่อแจ้งผู้ที่ชำระเงินสมทบเกิน (3) การบันทึกแบบคำร้องขอรับเงินสมทบคืน และ
การพิจารณาอนุมัติงานการคืนเงิน (4) การสรุปผลการคืนเงิน โดยลักษณะสำคัญของงานคืนเงินสมทบ คือ
การติดตามขั้นตอน การดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ โดยระบบจะต้องสามารถรับข้อมูลการรบคืนเงิน
สมทบเพี่อปรับปรุงสถานะของการคืนเงิน การปรับปรุงแก้ไขและลบข้อมูลการคืนเงินสมทบ สอบถามข้อมูล
การคืนเงินสมทบได้ ทั้งนี้งานคืนเงินสมทบต้องคลอบคลุมขอบเขตงานดังต่อไปนี้
4.1) สามารถตรวจหาการชำระเงินสมทบเกินได้ ทั้งในกรณีของนายจ้างและผู้ประกันตน และบันทึกลง
ฐานข้อมูลการชำระเงินเกิน (ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน/ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานกับ
นายจ้างหลายราย/ผู้ประกันตนมาตรา 39/ผู้ประกันตนมาตรา 40)
4.2) สามารถออกรายงานจากฐานข้อมูลการชำระเงินและจดหมายแจ้งให้ผู้ชำระเงินสมทบเกินตรวจสอบ
ความถูกต้องของการชำระเงินสมทบและมาขอรับเงินคืนได้
4.3) สามารถรับคำร้องขอรับเงินคืน และประมวลผลคำนวณเงินสมทบคืน โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูล
ของการชำระเงิน สมทบ และตรวจสอบจากฐานข้อมูล เงินสมทบ โดยที่การคำนวณเงินคื น นั้ น
ต้องคำนวณจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดที่มีอยู่ในระบบหรือมีหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ขอรับเงินคืน
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4.4) เมื่อมีการอนุมัติรับเงินคืน และมีการรับเงินคืนจากสำนักงานแล้ว ต้องมีการบันทึกผลเพื่อให้ทราบถึง
ความคืบหน้าในขั้นตอนต่าง ๆ ของงานคืนเงิน
4.5) สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้ ตามสิทธิของผู้ใช้ระบบหลายระดับและ
บันทึกประวัติการปรับปรุงแก้ไข
4.6) สามารถสื บ ค้ น และออกรายงานแสดงข้ อ มู ล ผลการดำเนิ น งานการคื น เงิ น ในทุ ก ขั ้ น ตอนของ
การปฏิบัติงาน
4.7) ในกรณีที่การขอรับเงินคืนเกิน เอกสารที่กฎหมายกำหนดระบบจะต้องสามารถตรวจสอบได้
4.8) เมื่อมีข้อมูลผิดพลาดในการคืนเงินหรื อมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้ อมูล ตามข้อเท็จจริ งที่
ตรวจสอบพบ ระบบต้องสามารถอนุญาตให้ผู้มีสิทธิแก้ไขปรับปรุงข้อมูล สามารถดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีการบันทึกประวัติและหลักฐานที่ปรากฏและสามารถ
สืบค้นและตรวจสอบ
4.9) สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น งานการเงิน งานทะเบียน เป็นต้น รวมทั้ง
การเชื่อมต่อขั้น ตอนต่าง ๆ ของงานคืนเงิ นสมทบ เช่น ขั้นตอนการตรวจหาการชำระเงินเกิน
กับขั้นตอนการรับคำร้องขอรับเงินคืน เป็นต้น
4.10) สามารถสืบค้นประวัติและออกรายงานแสดงผลงานเงินสมทบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การสรุปผล
การชำระเงินสมทบที่หักลบการคืนเงินแล้ว และการสรุปผลการชำระเงินสมทบ และการคืนเงิน
ตามรายการที่เกิดขึ้นจริงได้ เป็นต้น และสามารถสืบค้นที่มาของแต่ละรายการได้
กลุ่มระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลและเชื่อมต่อการทำงานกับระบบอื่น ดังนี้
(1) ระบบทะเบียนนายจ้างและทะเบียนผู้ประกันตน
(2) ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ
(3) ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
(4) ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
(5) ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
กลุ่มข้อมูลหลักของระบบ
- ข้อมูลการนำส่งเงินสมทบนายจ้าง/ผู้ประกันตน
- ข้อมูลการนำส่งเงินสมทบมาตรา39
- ข้อมูลการนำส่งเงินสมทบ ม.40
- ข้อมูลอัตราเงินสมทบ
- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินสมทบนายจ้าง
- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินสมทบผู้ประกันตน
- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินสมทบ มาตรา 39
- ข้อมูลหนี้ค้างชำระเงินสมทบนายจ้าง
- ข้อมูลการขอคืนเงินสมทบนายจ้าง
- ข้อมูลการขอคืนเงินสมทบผู้ประกันตน
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- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงขอคืนเงินสมทบนายจ้าง
- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงขอคืนเงินสมทบผู้ประกันตน
รายงานที่ได้รับจากระบบ อาทิ
-

รายงานสรุปการนำส่งเงินสมทบ (มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40)
รายงานสรุปการนำส่งเงินสมทบค่าจ้างประจำเดือน
รายงานการเปรียบเทียบ ผู้ประกันตน ส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2
รายงานการบันทึก/แก้ไข ข้อมูลเงินสมทบแบบ สปส.1-10 ภายใต้สำนักงานประกันสังคมที่
รับผิดชอบ/ที่จ่ายเงิน
รายงานการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนผู้ประกันตน ส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2
รายงานการบัน ทึกข้อมูล เงินสมทบส่วนผู้ประกัน (ส่ว นที่2 ) ที่เป็นเลขชั่วคราวภายใต้
สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ/ที่จ่ายเงิน
รายงานเปรียบเทียบ ผู้ประกันตน ส่วนที่ 1 กับส่วนที่ 2 ภายใต้สำนักงานประกันสังคมที่
รับผิดชอบ/ที่จ่ายเงิน
รายงานการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เงิ น สมทบแบบสปส.1-10 ภายใต้ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คมที่
รับผิดชอบ/ที่จ่ายเงิน
รายงานทะเบียนส่งแบบ สปส. 1-10
รายงานการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแบบ สปส. 1-10 (ส่วนที่ 2)
รายงานสถานประกอบการที่ยังไม่นำส่งเงินสมทบ
รายงานการตั้งหนี้เงินสมทบและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสถานประกอบการ
รายงานสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น
รายงานการรับชำระหนี้ (ประจำเดือน)
รายงานการติดตามการค้างชำระเงินสมทบของสถานประกอบการ
รายงานคำขอรับเงินคืน (นายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอ)
รายงานอนุมัติจ่ายเงินคืน (นายจ้างเป็นผู้ยื่นคำขอ)
รายงานขอรับเงินคืน (ผู้ประกันตน)
รายงานอนุมัติจ่ายเงินคืน (ผู้ประกันตน)
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3. ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ
ระบบเร่งรัด หนี้เ งิน สมทบค้า งชำระ เป็น งานสืบค้นและติดตามหนี้ค้างชำระให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ
มาชำระเงินของมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ประกอบไปด้วย
ระบบงานเร่งรัดหนี้ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการตรวจหาการชำระเงินสมทบไม่ครบถ้วน หรือการไม่ชำระเงิน
สมทบตามกำหนดเวลา รวมถึงกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการชำระ เช่น เช็คที่ใช้ชำระเงินขัดข้อง เป็นต้น งานเริ่มตั้งแต่
การตรวจสอบความถูกต้องของการส่งเงินสมทบ เช่น ตรวจสอบว่าได้มีการนำส่งเงินสมทบตามกำหนดเวลาหรือไม่
จำนวนเงินที่นำส่งจริงตรงกับจำนวนเงินที่ต้องนำส่งหรือไม่ หรือได้รับแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน เป็นต้น
การแจ้งเตือนลูกหนี้ให้มาชำระหนี้ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การออกจดหมาย การออกหนังสือ เป็นต้น การส่งเรื่อง
ต่อไปยังระบบงานนิติการ กรณีที่ล ูกหนี้ไม่มาชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา การยกเลิกหนี้เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงที่ได้รับเพิ่มเติม เช่น นายจ้างได้เลิกกิจการไปแล้ว แต่ระบบได้รับข้อมูลล่าช้า จึงทำให้เข้าใจว่าไม่ชำระเงิน
สมทบตามกำหนดเวลา หรือได้มีการชำระหนี้แล้ว สามารถตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบเมื่อดึงข้อมูลการชำระเงิน
สมทบไม่ครบถ้วนหรือการไม่ชำระเงินสมทบตามกำหนดเวลา สามารถเรียกดูรายการหนี้ค้างชำระ พิมพ์หนังสือ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดหนี้ บันทึกการดำเนินการเร่งรัดหนี้ใน ขั้นตอนต่าง ๆ บันทึกการไม่ตามหนี้ บันทึก
การขยายระยะเวลาการชำระ เงินสมทบ ปรับปรุง แก้ไข และลบ ข้อมูลหนี้ ค้างชำระ หรือการดำเนินการติดตามหนี้
สอบถามข้อมูลหนี้ค้างชำระ และการดำเนินการติดตามหนี้ เป็นต้น โดยงานเร่งรัดหนี้นี้ต้องครอบคลุมภาระหน้าที่
ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- สามารถบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ลบ สอบถาม และออกรายงานข้อมูลการเร่งรัดหนี้ รวมถึงการจัดเก็บ
ประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องได้
- สามารถติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงานได้ (Workflow Management) เพื่อให้งาน
เร่งรัดหนี้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง
- สามารถแยกประเภทและสถานะของหนี้ได้ ในการเก็บข้อมูลหนี้ค้างชำระ จะต้องสามารถแยกหนี้
เต็มเดือน หนี้บางส่วนหรือหนี้จากการตรวจสอบและหนี้อื่น ๆ ได้ และสามารถบอกสถานะของหนี้ได้
ว่าอยู่ขั้นตอนใด
- สามารถเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานะการติดตามหนี้ทุกครั้ง
- สามารถสอบถามกระบวนการติดตามหนี้ของแต่ล ะรายการได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
- สามารถกำหนดเวลาและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดหนี้ได้ เช่น ออกหนังสื อเชิญแล้ว
15 วัน หากลูกหนี้ขาดการติดต่อ ระบบจะต้องแสดงสถานะแจ้งเตือน เป็นต้น เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทราบ
- สามารถแจ้งเตือนลูกหนี้ได้ เช่น ออกหนังสือติดตามหนี้ การแจ้งเตือนลูกหนี้ หรือส่งแจ้งเตือนลูกหนี้
ทาง e-mail เป็นต้น
- สามารถออกรายงานสรุป แยกประเภท สถานะของหนี้ได้ และรายงานรายละเอียดหนี้ พร้อ ม
สถานะการติดตามเร่งรัดหนี้ได้
- สามารถโอนย้ายงานติดตามเร่งรัดระหว่างผู้รับผิดชอบติดตามเร่งรัดหนี้ได้
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สามารถคำนวณหนี้ถึงปัจจุบันได้หากผู้มาชำระหนี้มีหลักฐานเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าข้อมูลในระบบอาจมี
ความล่าช้า
สามารถทำการบันทึกข้อมูลการขยายเวลาส่งเงินสมทบ มาตรา 33 ใช้ในการบันทึกขยายเวลาในการ
ส่งเงินสมทบ มาตรา 33 ออกไป กรณีที่นายจ้างเข้ามาติดต่อเพื่อรับสภาพหนี้ และยังไม่ชำระเงิน
สามารถทำงานได้ทั้งในกรณีหนี้ของนายจ้างตามมาตรา 33 และหนี้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
และมาตรา 40 รวมกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อมีข้อมูลผิดพลาดในข้อมูล มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
ระบบต้องสามารถอนุญาตให้ผู้มีสิทธิแก้ไขปรับปรุงข้อมูล สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมีการบันทึกประวัติและหลักฐานในการแก้ไขหรือลบข้อมูลทุกครั้ง
ที่ปรากฏและสามารถสืบค้นและตรวจสอบได้
- สามารถสอบถาม ปรับปรุงแก้ไข ลบ ข้อมูลการติดตามหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงินได้
- สามารถสอบถาม ปรับปรุงแก้ไข ลบ ข้อมูลการติดตามหนี้ที่เกี่ยวกับจำนวนเงินค้างชำระได้
- สามารถสอบถาม ปรับปรุงแก้ไข ลบ ข้อมูลการติดตามหนี้ ในกรณีที่มีการรับสภาพหนี้ แต่ยัง
ไม่ชำระเงินสมทบ เป็นต้น
สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น งานการเงิน งานทะเบียน เป็นต้น รวมทั้ง
การเชื่อมต่อขั้นตอนต่าง ๆ ของงานเร่งรัดหนี้ เช่น ขั้นตอนการตรวจหาหนี้ กับขั้นตอนการมาชำระหนี้
เป็นต้น โดยงานบันทึกเงินสมทบและส่วนงานบันทึกเงินสมทบจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบเร่งรัดหนี้
ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับงานเร่งรัดหนี้ และเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง การตรวจหาหนี้ การดำเนินการติดตาม
หนี้ในขั้นตอนต่าง ๆ และการชำระหนี้ เป็นต้น
สามารถทำการประมวลผลตั้งหนี้เงินสมทบค้างชำระกรณีเต็มเดือน
สามารถบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ลบ สอบถาม และออกรายงานข้อมูลสถานประกอบการที่ส่งเงินขาด
รวมถึงการจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องได้
สามารถทำการอนุมัติข้อมูลสถานประกอบการที่ส่งเงินขาด โดยสามารถค้นหาข้อมูลสถานประกอบการ
ที่ส่งเงินขาด และสถานประกอบการที่หรอกข้อมูลส่วนที่ 2 ไม่ครบถ้วน เพื่อทำการอนุมัติเรื่องโดยใน
ขั้นตอนการอนุมัติจะต้องมีการบันทึกข้อมูลผู้ลงนามด้วย
สามารถบันทึกขยายเวลาการส่งเงินสมทบ มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยผู้ใช้งานสามารถเข้ามา
บันทึกขยายเวลาในการส่งเงินสมทบ มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้ในกรณีผู้ประกันตน มาตรา 39
และมาตรา 40 เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับสภาพหนี้และขยายเวลาส่งเงินสมทบ
สามารถทำการคำนวณเงินเพิ่มจากการค้างชำระกรณีมาตรา 39 และมาตรา 40 ล่าช้า โดยผู้ใช้งาน
สามารถทำการคำนวณ และพิมพ์แบบแสดงเงินเพิ่มจากการชำระเงินล่าช้าได้
สามารถบันทึกข้อมูลกรณีรับสภาพหนี้และการประเมิน
สามารถบันทึก สอบถาม/แก้ไขข้อมูลรับสภาพหนี้ สถานประกอบการ โดยผู้ใช้งานสามารถสอบถาม/
แก้ไขข้อมูลการรับสภาพหนี้ ของสถานประกอบการได้
สามารถบันทึก สอบถาม/แก้ไขข้อมูลรับสภาพหนี้ ของผู้ประกันตนได้
สามารถบันทึก สอบถาม/แก้ไขข้อมูลและออกหนังสือรับสภาพหนี้ได้
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สามารถบันทึกข้อมูลหนี้ประเมินสถานประกอบการ ในกรณีที่ไม่มีการชำระเงิน และนายจ้างไม่เข้ามา
ติดต่อรับสภาพหนี้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลประเมินหนี้ของสถานประกอบการได้ โดยใช้ข้อมูล
เงินสมทบจากงวดก่อนหน้ามาเป็นข้ออ้างอิงในการบันทึก
สามารถสอบถาม/แก้ไขข้อมูลหนี้ประเมิน สถานประกอบการ โดยสามารถทำการสอบถามข้อมูล
ประเมินหนี้ส่วนสถานประกอบการ เลือกดูรายละเอียดหนี้รายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการประเมินหนี้
ที่ทำการประเมินเอาไว้ได้
สามารถสอบถาม/แก้ไขข้อมู ลหนี้ประเมินผู้ประกันตน โดยเลือกดูรายละเอียดหนี้รายการที่ต้องการ
แก้ไขข้อมูลการประเมินหนี้ที่ทำการประเมินเอาไว้ได้
สามารถสอบถามข้อมูลรับสภาพหนี้ ประเมินหนี้รายผู้ประกันตน โดยสามารถแสดงรายละเอียดของ
ผู้ประกันตนรายนั้นมาทั้งหมด และผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูลได้
สามารถประมวลผลการตั้งหนี้ประเมิน

ระบบงานไม่ตามหนี้
- สามารถบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ลบ สอบถาม และออกรายงานข้อมูล สถานประกอบการไม่ตามหนี้
รวมถึงการจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องได้
- สามารถทำการอนุ ม ั ต ิ ข ้ อ มู ล สถานประกอบการไม่ ต ามหนี ้ สามารถทำการค้ น หารายการ
สถานประกอบการไม่ตามหนี้ มาเพื่อทำการอนุมัติการไม่ตามหนี้ โดยสามารถระบุผู้ลงนามในการ
อนุมัติได้ และยังสามารถทำการคำนวณแบบเงินเพิ่มกรณีค้างชำระได้ด้วย
- สามารถทำการบันทึกข้อมูลไม่ตามหนี้ กรณีชำระไม่ครบ
- สามารถสอบถามข้อมูลการไม่ตามหนี้ กรณีชำระไม่ครบ โดยสามารถสอบถาม ข้อมูลการไม่ตามหนี้
กรณีชำระไม่ครบ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดประวัติการแก้ไขข้อมูลการไม่ตามหนี้ได้
- สามารถทำการอนุมัติข้อมูลไม่ตามหนี้ กรณีชำระไม่ครบ เมื่อผู้ใช้งานทำการบันทึกไม่ตามหนี้
กรณีชำระไม่ครบแล้ว สามารถใช้เมนูนี้ เพื่อค้นหาข้อมูลขึ้นมาเพื่อทำการอนุมัติข้อมูลไม่ตามหนี้
โดยในขั้นตอนการอนุมัตินั้น จะต้องระบุผู้ลงนามในหนังสือด้วย
- สามารถบันทึกข้อมูลไม่ตามหนี้ กรณีมาตรา 39 และมาตรา 40
- สามารถสอบถามข้อมูลไม่ตามหนี้ มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูล
ไม่ตามหนี้กรณีมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้ โดยเมื่อเลือกดูรายละเอียดการไม่ตามหนี้ ในรายการไหน
จะสามารถแสดงประวัติการไม่ตามหนี้ของรายการที่เลือกให้ทราบได้ด้วย
- สามารถทำการอนุมัติข้อมูลไม่ตามหนี้ มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล
การไม่ตามหนี้ มาตรา 39 และมาตรา 40 ขึ้นมาเพื่อทำการอนุมัติไม่ตามหนี้ โดยในการอนุมัติ
ผู้ใช้งานต้องระบุผู้ลงนามอนุมัติด้วย
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4. ระบบประโยชน์ทดแทน
วัตถุประสงค์
ระบบประโยชน์ทดแทนเป็นระบบที่ใช้บันทึก/แก้ไข/ปรับปรุง และประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย งานบันทึก
การขอรับประโยชน์ทดแทน งานบันทึกค่าบริการทางการแพทย์ส ำหรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเ ศษ
เฉพาะทาง งานบันทึกเงินเรียกคืน งานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน งานเปลี่ยนแปลงวิ นิจฉัย งานวินิจฉั ยนอกเหนือ
เหมาจ่าย งานบันทึกประโยชน์ทดแทนทางโทรศัพท์ งานบั นทึกอนุมัติการจ่ายประโยชน์ทดแทน งานสอบถาม
ประโยชน์ทดแทน งานสอบถามระบบทะเบียน/เงินสมทบ/แพทย์ งานรายงานประโยชน์ทดแทน งานประมวลผล
การตัดจ่ายกรณีว่างงาน งานประมวลผลการแจ้งผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนกรณีช ราภาพ รวมถึงงาน
ออกรายงานต่าง ๆ
ระบบที่พัฒนาจะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้ อ งเป็ น อิ ส ระ (Independent) ในเชิ ง ของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร, Web Server และ DBMS โดยต้ อ ง
สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบงานที่สำนักงานประกันสังคม
ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, J2EE Application Server
และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้ องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้ กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ระบบงานประโยชน์ทดแทน เป็นระบบการให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์
ในสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทั่ว ประเทศและส่วนกลาง เป็นระบบที่ใช้บันทึก/แก้ไข/ปรับปรุงและ
สามารถพัฒนาระบบให้รองรับกับระบบงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ RMS เป็นต้น รวมทั้งการประมวลผล
และการออกรายงานข้อมูลประกอบด้วย
1. งานขอรับประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ประกันตน หรือบุคคลที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือบุคคลอื่นที่ว่า
เป็นผู้มีสิทธิ
2. งานขอรับค่าบริการทางการแพทย์สำหรับสถานพยาบาล (เฉพาะส่วนกลาง) ประกอบด้วย ค่าบริการทาง
การแพทย์การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง /ค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่ าย/
ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ทุพพลภาพคนไข้ใน/ค่าฟอกเลือด/ค่ายามะเร็ง/ค่าบริการทางการแพทย์กรณี
ฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)
3. งานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน
4. งานบันทึกเงินเรียกคืน
5. งานเปลี่ยนแปลงวินิจฉัย (งานเปิดรับแจ้งพิเศษ เปลี่ยนแปลงเพิ่มลด และยกเลิก )
6. งานบันทึกอนุมัติการจ่ายประโยชน์ทดแทน
7. งานสอบถามประโยชน์ทดแทน
8. งานสอบถามระบบทะเบียน/เงินสมทบ/แพทย์/ระบบหนี้ค้างชำระ
9. งานสอบถามระบบการเงิน
10. งานรายงานประโยชน์ทดแทน งานประมวลผลการตัดจ่ายกรณีว่างงาน งานประมวลผลการแจ้งผู้ประกันตน
รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ รวมถึงงานออกรายงานต่าง ๆ
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11. งานบันทึกประโยชน์ทดแทนทางโทรศัพท์
12. งานขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานแรงงานต่างด้าว
ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงาน ดังนี้
1). งานขอรับประโยชน์ทดแทนสำหรับผู้ประกันตน หรือบุคคลที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือบุคคลอื่นที่ว่า
เป็นผู้มีสิทธิ เป็นงานรับเรื่องขอรั บประโยชน์ทดแทน การติดตามเรื่อง การสืบค้นข้อมูล รวมถึงการออก
รายงานที่เกี่ยวกับการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิ และสถานพยาบาล ในกรณีต่าง ๆ
ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน และกรณีเฉพาะกิจ ซึ่งระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลและปฏิบัติงาน รวมถึง
การจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างน้อยดังนี้
1.1) รายละเอียดทั่วไปผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน เช่น เลขประจำตัวประชาชน ประเภทประโยชน์ทดแทน
ที่ขอรับ สถานประกอบการ วันที่รับแจ้ง เลขที่รับแจ้ง ตามสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด
ที่รับเรื่อง วิธีการรับเงิน ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน สถานพยาบาลที่ขอรั บประโยชน์ทดแทน ที่อยู่
เป็นต้น ในกรณีของที่อยู่ ให้จัดเก็บข้อมูลโดยแยกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เลขที่ ถนน ซอย เขต/
อำเภอ ตำบล จังหวัด สำหรับข้อมูลเก่าซึ่งจัดเก็บที่อยู่โดยไม่แยกรายละเอียดนั้น เมื่อมีการปรับปรุง
ข้อมูลโดยผู้ใช้ ระบบจะต้องสามารถจัดการให้ผู้ใช้แยกรายละเอียดได้เช่นเดียวกับกรณีที่อยู่ของการ
ขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
1.2) รายละเอียดการขอรับประโยชน์ทดแทน แยกตามประเภทประโยชน์ทดแทน แต่ละกรณี และตาม
สิทธิประโยชน์ที่ขอในแต่ละกรณีที่แตกต่างกัน ได้แก่ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอวัยวะเทียมหรือ
อุปกรณ์บำบัดโรค เงินทดแทนการขาดรายได้ ค่าคลอดบุตร ค่าทำศพ เป็นต้น
1.2.1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ประเภทและสาเหตุ การเจ็บป่วยกรณีต่างๆ เช่น
1.2.1.1) ประเภทการเจ็บป่วยกรณีต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)
ทันตกรรม เจ็บป่วยเรื้อรัง การฟอกเลือด ค่าฝากครรภ์ตามช่วงเลาประเภทของ
ผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
1.2.1.2) สาเหตุของการไม่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ
1.2.1.3) สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเป็นของรัฐ หรือของเอกชน
1.2.1.4) สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา
1.2.1.5) สิทธิประโยชน์ เงินทดแทนการขาดรายได้ จำนวนวันที่หยุด วันที่เริ่มหยุดงาน
และวันที่กลับเข้าทำงาน
1.2.2) กรณีฟอกเลือด หรือล้างช่องท้อง บันทึกเก็บประวัติวันที่เริ่มมีสิทธิฟอกเลือด วันที่เริ่มมีสิทธิ
ล้ า งช่ อ งท้ อ ง วั น ที ่ ท ำเส้ น ฟอกเลื อ ด วั น ที ่ ว างท่ อ น้ ำ ยาล้ า งช่ อ ท้ อ ง วั น ที ่ ใ ห้ ย า
Erythropoietin สิทธิประโยชน์ที่ขอรับ ได้แก่ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าอวัยวะเทียมหรือ
อุปกรณ์บำบัดโรค ค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ ค่านำยาล้าง
ช่องท้อง ค่าฉีดยา Erythropoietin เป็นต้น
1.2.3) กรณีคลอดบุตร ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น
1.2.3.1) เลขประจำตัวประชาชนบุตร วันที่คลอด เลขประจำตัวประชาชนคู่สมรส
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1.2.4)

1.2.5)

1.2.6)

1.2.7)

1.2.8)

1.2.3.2) ลักษณะการคลอด เช่น ผ่าตัดคลอด คลอดปกติ
1.2.3.3) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ ค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์การหยุดงานฯ
1.2.3.4) ค่าฝากครรภ์ กำหนดช่วงสิทธิการฝากครรภ์
กรณีทุพพลภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
1.2.4.1) ลักษณะการทุพพลภาพ ระดับการเป็นผู้ทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ ระดับรุนแรง
ระดับไม่รุนแรง
1.2.4.2) สาเหตุการทุพพลภาพ เช่น อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
1.2.4.3) วั น ที ่ ท ุ พ พลภาพ ตามมติ ค ณะอนุ ก รรมการฯ หรื อ หนั ง สื อ ขออนุ ม ั ต ิ ข อง
หน่วยงาน (กรณีไม่ต้องเข้าคณะอนุกรรมการฯ) ตามหลักเกณฑ์ประกาศกำหนด
1.2.4.4) สิทธิประโยชน์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าฟื้นฟู ค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดโรค
เงินทดแทนการขาดรายได้ เงินสงเคราะห์ ค่าทำศพ ค่าพาหนะ ค่าแพทย์ตรวจ
ร่างกายประเมินสูญเสีย
กรณีตาย สามารถบันทึกข้อมูล และเอกสารแนบ (หนังสือระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์
กรณีเสียชีวิต) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
1.2.5.1) วันที่ตาย
1.2.5.2) สาเหตุการตาย อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย
1.2.5.3) รายชื่อผู้รับประโยชน์ทดแทน
1.2.5.4) สิทธิประโยชน์ ได้แก่ ค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์ ให้สามารถบันทึกผู้มีสิทธิได้
มากกว่า 1 คน และคำนวณได้อย่างถูกต้อง
กรณีสงเคราะห์บุตร ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
1.2.6.1) เลขประจำตัวประชาชนบุตร
1.2.6.2) วัน เดือน ปี เกิดบุตร
1.2.6.3) เลขประจำตัวประชาชนบิดา หรือมารดา
1.2.6.4) วันที่บุตรครบอายุ 6 ปี
1.2.6.5) วันที่บุตรตาย
1.2.6.6) วันที่แสดงหลักฐานบุตร
1.2.6.7) สิทธิประโยชน์ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตร
1.2.6.8) สถานะของผู้ประกันตน เช่น สถานะ A หรือสถานะ R หรืออื่น ๆ
กรณีชราภาพ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
1.2.7.1) เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีชราภาพ ได้แก่ กรณี ผู้ประกันตนตาย หรือทุพพลภาพ
หรือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
1.2.7.2) สิทธิประโยชน์ ได้แก่ เงินบำเหน็จชราภาพ (กรณีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด
กรณีตาย กรณีทุพพลภาพ) เงินบำนาญชราภาพ
กรณีว่างงาน ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ออกจากงาน วันที่ขึ้นทะเบียน
ผู้ว่างงาน ที่เชื่อมโยงจากกรมการจัดหางาน (empui) และจากระบบสารสนเทศกรณี
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ว่างงานสำหรับ ผู้ป ระกันตนต่างด้ าว (UEF) ของสำนักงานประกันสัง คม รหัส สัญชาติ
สามารถเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล จากหน่ว ยงานที ่ เกี ่ ย วข้ อ ง ในลั ก ษณะ ONLINE โดยใช้ Web
Services Gateway ได้แก่
1.2.8.1) กรมการจัดหางาน เช่น ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหางาน การรายงานตัว การปฏิเสธงาน
เป็นต้น
1.2.8.2) กรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน เช่น ข้อมูล การรายงานตัว การปฏิเสธการฝึกฝีมือ
แรงงาน เป็นต้น
1.2.8.3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เช่น ข้อมูลคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ข้อมูลการหยุดชั่วคราวตามมาตรา 75
1.2.8.4) วันที่ออกจากงาน สาเหตุการออกจากงาน
1.2.8.5) วันที่เริ่มหยุดงาน และวันที่กลับเข้าทำงาน เชื่อมโยงกับหนังสือรับรองการหยด
งานของนายจ้างจากระบบ eservice / สาเหตุการประสบเหตุสุดวิสัย
1.2.8.6) สิทธิประโยชน์ เงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
1.2.9) กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด และใส่ฟันเทียม)
1.2.9.1) ข้อมูลการเบิกทันตกรรมครอบคลุมทุกสิทธิประโยชน์ ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ฟันเทียมฐานอะคริลิก และ ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก
1.2.9.2) ข้อมูลการวินิจฉัย
1.2.10) กรณีเฉพาะกิจ หมายถึงประโยชน์ทดแทนที่มีขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น กรณีสงเคราะห์บุ ตร
ผู้ประกันตนที่ประสบสาธารณภัย กรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
1.2.10.1) ประโยชน์ทดแทนกรณีเฉพาะกิจ มีได้หลายกรณี แต่ละกรณีมีผลบังคับใช้ที่เป็น
ระยะเวลาสั้นยาวต่างกันได้ มีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บต่างกัน ระบบต้อง
ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในแต่ละกิจได้ เช่น ชื่อ/เลข
ผู้ประกันตน ข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ เป็นต้น เพื่อสร้างเป็นฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูลการขอรับสิทธิประโยชน์ และการจ่ายประโยชน์ในแต่ละรายการ
1.2.11) งานขอรั บ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ (เฉพาะส่ ว นกลาง) ประกอบด้ ว ย ค่ า บริ ก ารทาง
การแพทย์การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง /ค่าบริการทางการแพทย์
นอกเหนือเหมาจ่าย/ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ทุพพลภาพคนไข้ใน/ค่าฟอกเลือด/ค่ายา
มะเร็ง/ค่าบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) กรณีเงินช่วยเหลือความเสียหาย
ทางการแพทย์ ประกอบด้ วยวันที่ใช้สิทธิ วันที่สิ้นสุด ประเภทของความเสียหาย วันที่
คณะกรรมการมีมติ
1.3) สามารถรับแจ้งขอรับประโยชน์ทดแทนทางโทรศัพท์ได้ โดยที่ระบบจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้
ตามเงื่อนไขของการขอรับประโยชน์ทางโทรศัพท์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ เช่น
1.3.1) การบันทึกการรับเรื่องทางโทรศัพท์ เช่น วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง และรายละเอียดอื่น ๆ
1.3.2) การบันทึกการส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ/ผู้ประกันตน เช่น วันที่ส่ง
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1.3.3) การเชื่อมโยงกับ การรับแจ้งขอรับประโยชน์ทดแทนปกติ เมื่อผู้แจ้ง/ผู้มีส ิทธิ มาติดต่อ
ดำเนินการที่สำนักงานประกันสังคม
1.3.4) การยกเลิกเรื่องที่รับแจ้ง กรณีที่เรื่องที่แจ้งขาดการดำเนินงานต่อโดยผู้แจ้งภายในกำหนดเวลา
1.4) กรณีผู้ทุพพลภาพมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฟื้นฟู ระบบจะต้องให้ศูนย์ฟื้นฟูฯสามารถจัดการข้อมูล
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพได้ ซึ่งการจัดการนี้รวมถึง การบันทึก การสืบค้น
ออกรายงาน และการวินิจฉัย โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขประจำตัวผู้ประกันตน วันที่เข้ารับการฟื้นฟู
รายละเอียดมติกรรมการแพทย์ สิทธิประโยชน์ วันที่ใช้สิทธิ เป็นต้น
2). งานวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน ประกอบด้วย การพิจารณาว่าผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิ
ในการรับ ประโยชน์ท ดแทนตามเงื ่ อนไข หลักเกณฑ์แ ละอัต ราประโยชน์ ทดแทนของแต่ ล ะประเภท
ประโยชน์ทดแทน ตามรายละเอียด ดังนี้
2.1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย สามารถบันทึกและตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัย ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราของแต่ละสิทธิประโยชน์ เช่น
- ค่าบริการทางการแพทย์ ต้องบันทึกรายละเอียดการรักษา วันเดือนปีที่เข้ารับการรักษา
โดยกำหนดให้มีการจ่ายเงินการรักษาเป็น ต่อวัน ต่อเดือน ต่อปี ต่อราย ต่อหน่วย ฯลฯ
- เงินทดแทนการขาดรายได้ ต้องบันทึกจำนวนวันที่ขาดรายได้ จำนวนเงินทดแทนการขาดรายได้
ต่อวัน เป็นต้น
- ต้องสามารถบันทึกแก้ไขวันที่ใช้สิทธิของแต่ละสิทธิประโยชน์พร้อมเก็บประวัติการแก้ไข
- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาโรคฯ ต้องบันทึกวันที่เริ่มใช้สิทธิ
2.2) กรณีคลอดบุตร ต้องสามารถบันทึกและตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ และอัตราของสิทธิประโยชน์ เช่น
- ค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์ ต้องสามารถบันทึกแก้ไข วันที่คลอดบุตร เลขประจำตัว
ประชาชนบุตร พร้อมเก็บประวัติการแก้ไข เป็นต้น
- ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ต้องสามารถบันทึกอายุครรภ์ และตรวจสอบช่วงเวลาของการ
ฝากครรภ์ เป็นต้น
2.3) กรณีทุพพลภาพ ต้องสามารถบันทึกและตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัยให้เป็นไปตามเงื่ อนไข
หลักเกณฑ์ และอัตราของสิทธิประโยชน์ เช่น
- ค่าบริการทางการแพทย์ ต้องสามารถบันทึกรายละเอียดการรักษา ตรวจสอบและวินิจฉัย
เงินตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เงินทดแทนการขาดรายได้ ต้องตรวจสอบการมีสิทธิ และไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนโดยคำนวณ
จ่ายเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อเดือน และสามารถวินิจฉัยกรณีที่ทุพพลภาพแล้วตายได้
- กรณีที่ผู้ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ต้องคำนวณเงินประโยชน์ทดแทนที่ยังไม่ได้รับก่อนตาย
แบ่งจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้อย่างถูกต้อง
2.4) กรณีตาย ต้องสามารถบันทึกและตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
และอัตราของสิทธิประโยชน์ เช่น
- ค่าทำศพ หรือ เงินสงเคราะห์กรณีตายให้สามารถบันทึกรายละเอียดผู้มีสิทธิทุกราย
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- ตรวจสอบการมีสิทธิ เพื่อไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อน
- วินิจฉัยจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ต้องสามารถบันทึกแก้ไข วันที่ตาย ชื่อ –สกุล ผู้จัดการศพหรือผู้มีสิทธิ พร้อมเก็บประวัติ
การแก้ไข เป็นต้น
2.5) กรณีสงเคราะห์บุตร ต้องสามารถบันทึกและตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ และอัตราของสิทธิประโยชน์ เช่น
- เงินสงเคราะห์บุตร ต้องตรวจสอบการมีสิทธิ เช่น ผู้ประกันตนแต่ละรายสามารถใช้สิทธิบุตร
ได้คราวละไม่เกิน 3 คน โดยบุตรแต่ละคนจะได้รับไม่เกินอายุ 6 ปีบริบูรณ์
- ต้องป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อนในบุตรคนเดียวกัน
- กรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ประกันตนทั้งสองฝ่าย ห้ามใช้สิทธิซ้ำซ้อนในบุตรคนเดียวกัน
- สามารถบันทึกแก้ไข วัน/เดือน/ปีเกิดบุตร เลขประจำตัวประชาชนบุตร พร้อมเก็บประวัติ
การแก้ไข เป็นต้น
- เปลี่ยนแปลงผู้รับสิทธิได้กรณี ผู้ใช้สิทธิเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ และบุตรยังมีชีวิตอยู่
- กรณีสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและได้รับความคุ้มครองต่อ 6 เดือน
2.6) กรณีชราภาพ สามารถบันทึกและตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
และอัตราของสิทธิประโยชน์ เช่น
- เงินบำเหน็จชราภาพ มี 3 กรณี ได้แก่ กรณีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง และอายุครบ 55 ปี
และกรณีทุพพลภาพ กรณีตาย ส่งเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน
- กรณีที่เป็นเงินบำเหน็จชราภาพกรณีตาย ต้องสามารถบันทึกรายละเอียดของทายาทผู้มีสิทธิ
ทุกราย และคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพแบ่งจ่ายได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
- สามารถคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพ โดยคำนวณจากจำนวนเงินสมทบสะสมในแต่ละปี และ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด
- ตรวจสอบการมีสิทธิไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อน และต้องสามารถรองรับการวินิจฉัยจ่ายเงิน
ในส่วนที่มีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าจะต้องมีการ
จ่ายเพิ่มเติมอีก
- ในกรณีที่มกี ารจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพไปแล้ว ให้เชื่อมโยงข้อมูลฐานเงินสมทบด้วย
2.7) กรณีว่างงาน ระบบจะต้องสามารถบันทึกและตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัยให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราของสิทธิประโยชน์ เช่น
- เงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตรวจสอบการมีสิทธิ ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ ว่างงาน
เนื่องจากลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างและถูกเลิกจ้าง ซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อมูลโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูล การขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน การรายงานตัว การปฏิเสธงาน/ฝึกงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีผู้ประกันตน
ต่างด้าวให้ใช้ข้อมูลของ สปส.ที่บันทึกในระบบ UEF
- วินิจฉัยจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อน
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- กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย วันเดือนปีที่หยดงานและกลับเข้าทำงาน โดยเชื่อมโยง
กับระบบ e-service สาเหตุของการประสบเหตุสุดวิสัย
2.8) กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด และใส่ฟันเทียม) ระบบจะต้องสามารถบันทึก
และตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และอัตราของสิทธิประโยชน์ได้
2.9) กรณีเงินช่วยเหลือความเสียหายทางการแพทย์ ระบบจะต้องสามารถบันทึกรายละเอียดการวินิจฉัย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข อัตราที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เช่น วันที่ใช้สิทธิ วันที่
สิ้นสุด ประเภทของความเสียหาย วันที่คณะกรรมการมีมติ
2.10) กรณีเฉพาะกิจ ระบบจะต้องให้ผู้ใ ช้สามารถบันทึกและตรวจสอบรายละเอียดการวินิจฉัยได้ ไม่ให้มี
การใช้สิทธิซ้ำซ้อน
- กรณีที่มีการบัน ทึกข้อมูล ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ต้องอนุญาตให้มีการแก้ไขและเก็บประวั ติ
การแก้ไขได้ นอกจากนี้ ต้องอนุญาตให้สามารถบันทึก แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และอัตราของประโยชน์ทดแทนแต่ละกรณีได้
3). งานการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน ในกรณีที่มีการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนแล้ว ต่อมา
มีข้อเท็จจริงหรือเอกสารเพิ่มเติม จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัย ระบบจะต้องอนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวินิจฉัยได้ตามความต้ องการ เช่น ให้สามารถเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยได้ภายในวันเดียวกับวันที่
วินิจฉัย และหากการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยมีผลกระทบกับข้อมูลการวินิจฉัยเดิม ระบบจะต้องปรับปรุงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น ต้องตรวจสอบให้มีการบันทึกเงินเรียกคืนก่อนจึงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลง
วินิจฉัยได้ ต้องตรวจสอบเลขที่คำสั่งที่ยังค้างจ่ายก่อนการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องสามารถเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่มีการบันทึกวินิจฉัย มีการตัดจ่าย และจ่ายเงินแล้ว ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการบันทึก
วินิจฉัย แต่ยังไม่มีการตัดจ่าย ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากกว่ าหนึ่งครั้ง ระบบจะต้องตรวจสอบ
คำนวณเงินประโยชน์ทดแทนที่เปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงมีทั้งการเปลี่ยนแปลงเพิ่มและ
การเปลี่ยนแปลงลด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิและจำนวนผู้มีสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบกับจำนวนเงินที่จ่าย
ให้แก่ผู้มีสิทธิ ตลอดจนสามารถเปลี่ ยนแปลงเพิ่ม -ลด กรณีทุพพลภาพได้ด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ระบบต้อง
ตรวจสอบสิทธิของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงด้วย
4). งานตัด จ่า ยประโยชน์ ทดแทน เป็น การตัดจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน หลังจากที่มีการวินิจฉัย หรือ
เปลี่ยนแปลงวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน และอนุมัติแล้ว การตัดจ่าย ทำให้เกิดเลขที่คำสั่ง ประกอบด้วย
จำนวนเงินตามสิทธิประโยชน์ รายละเอียดผู้มีสิทธิ และเชื่อมโยงไปที่ระบบการเงิน เพื่อการจ่ายเงิน
พร้อมทัง้ มีการพิมพ์หนังสือแจ้งผลคำสั่งประโยชน์ทดแทนและใบสั่งจ่าย การตัดจ่าย มี 2 วิธี ดังนี้
4.1) การตัดจ่ายแบบ Real-Time ระบบสามารถตัดจ่ายเงินได้ทันที เมื่อมีการวินิจฉัยอนุมัติจ่ายเงินแล้ว
ของประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ(ตัดจ่ายครั้งแรก) กรณีตาย
กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน (รองรับให้สามารถตัดจ่ายทันทีได้) การตัดจ่ายทำให้ได้เลขที่คำสั่ง พร้อม
หนั ง สื อ แจ้ ง ผล คำสั ่ ง ประโยชน์ ท ดแทน และใบสั ่ ง จ่ า ย กรณี ท ี ่ ม ี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
ไม่ถูกต้อง ระบบต้องอนุญาตให้มีการแก้ไข และเก็บประวัติการแก้ไขได้ นอกจากนี้ระบบต้องอนุญาต
ให้สามารถบันทึก แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราของประโยชน์ทดแทนแต่ละกรณีได้
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4.2) การตัดจ่ายแบบ Batch เป็นการตัดจ่ายประเภทประโยชน์ทดแทนที่มีการจ่ายเงินต่อเนื่องเป็นรายเดือน
ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีว่างงาน ระบบจะต้องสามารถตัดจ่ายให้โดยอัตโนมัติ
ทุกเดือน ดังนี้
- กรณีทุพพลภาพ ระบบจะต้องตัดจ่ายเงินโดยอัตโนมัติทุกเดือน จนกระทั่งครบสิทธิหรือไม่มี
สิทธิแล้ว (เช่น กรณีเสียชีวิต) พร้อมพิมพ์หนังสือแจ้งผล
- กรณีสงเคราะห์บุตร ระบบจะต้องตัดจ่ายเงินโดยอัตโนมัติทุกเดือน จนกระทั่งครบสิทธิ
(บุตรครบอายุ 6 ขวบ) หรือไม่มีสิทธิแล้ว และประมวลผลข้อมูลการจ่ายเงินให้แก่ธนาคาร
ในความตกลงของสำนักงานประกันสังคมทุกเดือน
- กรณีว่างงาน ต้องตัดจ่ายเงินโดยอัตโนมัติทุกเดือน จนกระทั่งครบสิทธิ หรือไม่มีสิทธิแล้ว
และประมวลผลข้อมูลการจ่ายเงินให้แก่ธนาคารในความตกลงของสำนักงานประกันสังคม
ทุกวัน
- สามารถรองรับการตัดจ่ายเงินตาม ข้อ 4.1) ให้สามารถตัดจ่ายแบบ Batch ได้ด้วย
5). งานเงินประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย กรณีที่มีการอนุมัติสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน ซึ่งระบบได้สร้างเลขที่คำสั่งแล้ว
แต่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ ยังไม่มารับเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง ให้ระบบ
สามารถออกหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิมารับเงินตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมออกรายงาน
โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องบันทึก เช่น เลขที่คำสั่ง วันที่ทราบการแจ้ง วันที่ครบการเตือน ครั้งที่เตือน
ระบบจะต้องตรวจสอบวันที่ครบการเตือน ครั้งที่เตือนตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เป็นต้น ในกรณีที่
ไม่มีผู้มารับประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ระบบออกรายงานและดำเนินการแจ้ง
ระบบการเงินและระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้โอนเงินค้างจ่ายกลับเข้ากองทุนประกันสังคมระบบต้องทำให้ผู้ใช้
สามารถติดตามการดำเนินงาน ตรวจความคืบหน้าของงานจ่ายประโยชน์ค้างจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง
ย้อนหลัง และช่วยเตือนงานติดตามผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิมารับประโยชน์ ตลอดจนช่วยปฏิบัติงานในบาง
ขั้นตอนที่สามารถทำได้ เช่น การออกหนังสือแจ้งตามระยะเวลาต่าง ๆ เป็นต้น มีลักษณะการทำงาน
ในรูปแบบการติดตามการไหลเวียนของงาน (Workflow Management)
6). งานเงินเรียกคืน เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินคืนจากผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ อันเนื่องมาจากสาเหตุได้หลาย
ประการ เช่ น การเปลี ่ ย นแปลงวิ น ิ จ ฉั ย การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ที ่ ม ี ผ ลให้ ต ้ อ งเรี ย กเงิ น คื น หรื อ
การตรวจสอบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ เป็นต้น โดยที่งานเรียกเงินคืนต้องครอบคลุมตั้ งแต่การเชื่อมโยงกับ
งานอื่นที่เป็นสาเหตุของการต้องเรียกเงินคืน รวมทั้งการตรวจพบข้อเท็จจริงที่ต้องเรียกเงินคืนเอง ตลอดจน
การบันทึกและติดตามให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิมาคืนเงินส่วนเกินโดยการออกหนังสือแจ้งตามระยะเวลา
ต่าง ๆ ระบบจะต้องสามารถทำงานดังนี้ เช่น
- ตรวจสอบจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว และคำนวณเงินที่จะต้องเรียกคืน
- บันทึกเงินเรียกคืนได้ทั้ง 7 กรณีซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆกัน
- ลักษณะเงินเรียกคืน เป็นการเรียกคืนตามเลขที่คำสั่งจ่าย ซึ่งสามารถเรียกคืนได้ทั้งกรณี
- เรียกคืนทั้งหมดหรือเรียกคืนบางส่วนก็ได้ เนื่องจากคำสั่งจ่ายเงินแต่ละคำสั่ง อาจสั่ง
จ่ายเงินเป็นงวดได้หลายงวดการเรียกคืน จึงต้องสามารถเรียกคืนได้หลายครั้งต่อคำสั่ง
จ่ายเงินแต่ละคำสั่ง ลักษณะเงินเรียกคืนต้องสามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน ต่าง
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ๆ ได้ (Workflow Management) เช่น สามารถสืบค้น ออกรายงาน แจ้งเตือน สรุปผล
และระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น
- บันทึกเงินเรียกคืนได้ทุกกรณีการเปลี่ยนแปลง
- สามารถยกเลิกการบันทึกเงินเรียกคืน พร้อมเก็บประวัติการยกเลิก
7). งานคืนเงิน เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน แก่ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ อันเนื่องมาจากสาเหตุได้หลายประการ
คล้ายคลึงกันงานเรียกเงินคืน แต่มีผลในทางตรงกันข้าม คือ ต้องมีการจ่ายเงินคืนหรือจ่ายเงินเพิ่มให้แก่
ผู้มีสิทธิ เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ได้รับเพิ่มเติมมีผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงวินิจฉัย โดยที่งานคืนเงินต้อง
ครอบคลุมตั้งแต่การเชื่อมโยงกับงานอื่นที่เป็นสาเหตุของการต้องคืนเงิน รวมทั้งการตรวจพบข้อเท็จจริง
ที่ต้องคืนเงิน ตลอดจนการบันทึกและติดตามให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิรับเงินคืน
ข้อกำหนดทั่วไปเพิ่มเติม
- ระบบต้องสามารถโอนเรื่องได้ โดยการโอนย้ายเรื่อง หมายถึง กรณีที่ผู้ขอรับประโยชน์
ทดแทนย้ายถิ่นที่อยู่หรือที่ทำงาน และต้องการโอนเรื่องที่มีการบันทึกขอรับประโยชน์ทดแทน
หรือมีการวินิจฉัยหรือมีการตัดจ่ายแล้วจากสำนักงานประกันสังคมเดิมไปยังสำนักงาน
ประกันสังคมอื่น ระบบต้องสามารถโอนเรื่องไปได้ เช่น กรณีทุพพลภาพ กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ เป็นต้น ทั้งนี้การโอนย้ายเรื่องต้องคำนึงถึงการโอนย้ายสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ของสำนักงานประกันสังคมแต่ละเขตพื้นที่/จังหวัด ตลอดจนสามารถติดตามประวัติการโอนย้ายได้
- ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ระบบบริการทางการแพทย์ ระบบการเงิน และระบบบัญชี เป็นต้น และสามารถรองรับเงื่อนไข
การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
- ระบบต้องบัน ทึกเวลาในแต่ล ะขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และสามารถจัดทำรายงาน
ประสิทธิภาพการทำงานได้
งานที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทำให้มีส่วนของงานที่ซ้อนกัน
เช่น เมื่อมีการวินิจฉัย และมีการตัดจ่ายประโยชน์ไปแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัย อาจมีผลให้ต้องเรียกเงินคืน
หรือจ่ายเงินเพิ่ม นอกจากนี้แล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยอีก อาจมีผลให้ต้องคืนเงินที่เรียกคืนได้ เป็นต้น
ผู้วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ต้องพิจารณาระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อออกแบบ
และพัฒนาระบบงานได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และตรงตามความต้องการของสำนักงานประกันสังคม โดยคำนึงถึง
ความถูกต้องตามกฎหมายและความสะดวกในการใช้งาน ส่วนขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติงานที่ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายนั ้ น หากสามารถปรั บ เปลี ่ ย นเพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ด ี ข ึ ้ น ได้ ผู ้ อ อกแบบระบบ
ต้องนำเสนอทางเลือกแก่สำนักงานประกันสังคม เพื่อพิจารณาและตัดสินใจ
กลุ่มระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลและเชื่อมต่อการทำงานกับระบบอื่นดังนี้
(1) ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
(2) ระบบเงินสมทบ
(3) ระบบบริการทางการแพทย์
(4) ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
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(5) ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
(6) ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
(7) ระบบตรวจสอบ
(8) ระบบงานนิติการ
(9) ระบบงานกองทุนเงินทดแทน (WCF)
กลุ่มข้อมูลหลักของระบบ
- ข้อมูลบันทึกการรับแจ้งการขอรับประโยชน์ทดแทน
- ข้อมูลการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน
- ข้อมูลคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน
- ข้อมูลการเรียกเงินคืน
- ข้อมูลตารางประกาศสิทธิประโยชน์
- ข้อมูลตารางรหัสการรักษา
- ข้อมูลตารางรหัสอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาโรค
- ข้อมูลประวัติการขอรับประโยชน์ทดแทน
ข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- ข้อมูลกองทุนเงินทดแทน
- ข้อมูลของ สทร.
- ข้อมูล สกส.
- ข้อมูล สปสช.
รายงานที่ได้รับจากระบบ อาทิ
- รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายประโยชน์ทดแทน
- รายงานรับแจ้งค้างวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนแยกตามสิทธิ
- รายงานสรุปการรับแจ้งและวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
- รายงานการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตน
- รายงานจำนวนผู้ประกันตนต่างด้าวที่มีการจ่ายประโยชน์ทดแทน
- รายงานจำนวนผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทน แยกตาม
วิธีรับเงิน
- รายงานผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานแยกสาเหตุประเภทกิจการและขนาด
สถานประกอบการ
- รายงานผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำแนกตามสาเหตุประเภทกิจการ
- รายงานรับแจ้งค้างวินิจฉัยโยชน์ทดแทนแยกตามสปส.
- รายงานค้างจ่ายประโยชน์ทดแทน
- รายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่ต้องเรียกเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานคืน
- รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
- รายงานสรุปเงินเรียกคืนทุกกรณีทั่วประเทศ
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-

รายงานเงินเรียกคืนคงเหลือทั่วประเทศ
รายงานสรุปการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนทั่วประเทศ
รายงานสรุปตามประเภทการจ่ายเงินแก่สถานพยาบาล
รายงานการรับแจ้งประโยชน์ทดแทน แยกตามสิทธิประโยชน์
รายงานการปฏิเสธการจ่ายประโยชน์ทดแทน แยกตามสิทธิประโยชน์
รายงานการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนทุกกรณี แยกตามสิทธิ
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5. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
กรณีชราภาพ สามารถติดตามผลสิทธิประโยชน์ และตรวจสอบรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ
อัตราของสิทธิประโยชน์ เช่น
- สามารถแสดงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีชราภาพได้ทั้งหมด เช่น รายละเอียดการส่งเงิน
บำเหน็จ รายละเอียดการเบิกสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
- แสดงการแจ้งเตือน เงินบำเหน็จชราภาพ ทั้ง 3 กรณี ได้แก่ กรณีตาย กรณีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
กรณีทุพพลภาพ
- แสดงการแจ้งเตือนตรวจสอบการมีสิทธิไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อน และต้องสามารถรองรับการวินิจฉัย
จ่ายเงินในส่วนที่มีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าจะต้องมีการจ่าย
เพิ่มเติมอีก
- สามารถเก็บข้อมูลผู้รับผลประโยชน์และสืบค้นได้ (เก็บเป็นเอกสารแนบ)
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6. ระบบบริการทางการแพทย์
วัตถุประสงค์
ระบบบริการทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานด้านระบบฐานข้อมูลทะเบียนสถานพยาบาล
ในโครงการผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล โดยสามารถบันทึกและประมวลผลข้อมูลสถานพยาบาลในโครงการ
ประกันสังคม และเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน ระบบเงินสมทบ และระบบบัญชีกองทุน
ประกั น สั ง คม ระบบข้ อ มู ล การใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ จ ะต้ อ งรั บ เข้ า ข้ อ มู ล การใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
จากสถานพยาบาล มาคำนวณหาอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในแต่ละเดือน และภาระเสี่ยง
ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายใน เพื่อคำนวณจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์เพิ่มให้สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์
อัตราและวิธีที่กำหนด ทั้งนี้สามารถรับเข้าข้อมูลผู้ป่วยจากสถานพยาบาล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนด จากเดิมที่
สำนักงานประกันสังคมไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลประกันสังคมในการจัดเก็บ และรายงานข้อมูล
รองรับแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมทั้งในกรณีที่สถานพยาบาลจะได้รับการจ่ายเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน
ระบบที่พัฒนาจะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้ อ งเป็ น อิ ส ระ (Independent) ในเชิ ง ของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร, Web Server และ DBMS โดยต้ อ ง
สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบงานที่สำนักงานประกันสังคม
ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, J2EE Application Server
และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้ กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ระบบบริการทางการแพทย์ รองรับการทำงาน 6 ส่วน คือ
(1) งานทะเบี ย นสถานพยาบาลประกั นสั งคม หมายถึ ง งานที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บทะเบี ยนสถานพยาบาล
ที่รับให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน
(2) งานทะเบียนผู้มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนผู้ประกันตนที่มีสิทธิ
รับบริการทางการแพทย์
(3) งานการใช้บริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่าย หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การใช้บริ การ
ทางการแพทย์ ข องผู ้ ป ระกั น ตน ซึ ่ ง สำนั ก งานประกั น สั ง คม คิ ด ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ใ ห้ แ ก่
สถานพยาบาลแบบเหมาจ่าย
(4) งานการใช้บริการทางการแพทย์ สำหรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง (นอกเหนือ
เหมาจ่าย) หมายถึงงานการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในกรณีที่เป็นการรักษาบางโรค
และสถานพยาบาลได้รับค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมจากการเหมาจ่ายเป็นกรณีนอกเหนือกรณี
เหมาจ่าย
(5) งานวิน ิจ ฉัย สั่ งจ่า ยค่ าบริ การทางการแพทย์ ให้แ ก่ผ ู ้ป ระกั นตนกรณี เจ็บ ป่ว ยด้ว ยโรคเฉพาะโดย
คณะกรรมการแพทย์ฯ หมายถึงงานวินิจฉัยเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณี
เจ็บป่วยด้วยโรคเฉพาะบางโรค ที่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการแพทย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ซึ่งระบบต้องสามารถตรวจสอบ
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำซ้อนได้ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการบาดเจ็บจากการทำงานให้
นายจ้าง ข้อมูลการจ่ายกรณีฉุกเฉิน
(6) งานการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่าย หมายถึง งานสั่งจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์
ของผู้ประกันตนแก่สถานพยาบาลในกรณีเหมาจ่าย โดยงานเหล่านี้จะต้องเชื่อมโยงกับระบบงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน ระบบเงินสมทบ ระบบการเงินและบัญชี
กองทุ น ประกั น สั ง คม และระบบประโยชน์ ทดแทน สำหรั บ กรณี ค ่า บริ ก ารทางการแพทย์อ ื ่ น ๆ
นอกเหนือกรณีเหมาจ่าย ให้เชื่อมโยงไปยังงานตัดจ่ายประโยชน์ทดแทน ของระบบงานประโยชน์
ทดแทน ผู้พัฒนาระบบ ต้องวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน
ระบบบริการทางการแพทย์ จะต้องรองรับแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม ทั้งใน กรณีที่
สถานพยาบาลจะได้รับ การจ่ ายเงิ น ค่ าบริก ารทางการแพทย์ใ ห้กั บสถานพยาบาลที่ใ ห้บ ริ ก ารทางการแพทย์
แก่ผู้ประกันตน ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
1). งานทะเบียนสถานพยาบาลประกันสังคม หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้ นทะเบียนสถานพยาบาล
คู่สัญญาหลัก สถานพยาบาลคู่สัญญารอง และสถานพยาบาลระดับสูง หรือสถานพยาบาลในความตกลงที่
ให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ ระบบจะต้องสามารถ
1.1) บันทึก แก้ไขข้อมูลสถานพยาบาล ซึ่งจะมีการดำเนินการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
1.2) รับเข้าข้อมูลรายละเอียดสถานพยาบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนด และนำรายละเอียดที่
ได้มาจัดเก็บเป็นทะเบียนสถานพยาบาล ทั้งนี้โครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีรูปแบบ
ตามมาตรฐานตามที่กำหนด เช่น รหัสสถานพยาบาลจะต้องเป็นตามมาตรฐานของสำนั กงาน
ประกันสังคม และกระทรวงสาธารณสุข
1.3) รองรับการตรวจสอบหลักฐานสถานพยาบาล การอนุมัติสถานพยาบาลในโครงการ และสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถานพยาบาล ได้ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
1.3.1) เพิ่มข้อมูลสถานพยาบาลใหม่
1.3.2) ปรับปรุงข้อมูลสถานพยาบาล
1.3.3) ปรับปรุงข้อมูลการจ่ายเงิน
1.3.4) ปรับปรุงประกาศความคุ้มครอง มาตรา 38
1.3.5) ปรับปรุงข้อมูลแฟ้มควบคุม
1.3.6) ปรับปรุง Running NO. สถานพยาบาลตามจังหวัด
1.3.7) ปรับปรุงสถานพยาบาลบังคับเลือกตามจังหวัด
1.3.8) คัดลอกข้อมูลเฉพาะสถานพยาบาล
1.4) สามารถรองรับ การบริห ารจัดการสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม โดยมีการเก็บข้ อ มูล
สถานพยาบาลหลัก (Main) สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub) และสถานพยาบาลระดับสูง (Supra)
และสถานพยาบาลในความตกลง
2). งานทะเบียนผู้มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเลือกสถานพยาบาล
เพื่อใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ รวมทั้งการกำหนดสิทธิและการเปลี่ยน
สถานพยาบาล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคำนวณค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย ระบบจะต้องสามารถ
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2.1) บันทึกข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ โดยให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ เช่น ตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบ
ว่าครบหรือไม่ โดยจะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมู ลกับระบบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบทะเบียน
นายจ้างและผู้ประกันตน และระบบเงินสมทบ และคลอบคลุมถึงสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.2) สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสถานพยาบาลได้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
2.2.1) ข้อมูลการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ซึ่งจะมีการบันทึกในช่วงที่มีการเปลี่ยนภายใต้
ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
2.2.2) ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาลระหว่างปีปกติ ซึ่งเป็นการบันทึ กการเลือกสถานพยาบาล
ระหว่างปี กรณีที่ผู้ประกันตนขอสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์
2.2.3) ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาลประเภท 1 เป็นการบันทึกการเลือกสถานพยาบาลกรณีที่
ผู้ประกันตนไม่เคยขึ้นทะเบียนโดยผ่านการขึ้นทะเบียนจากแบบ สปส. 1-03
2.2.4) ข้อมูลการเปลี่ยนสถานพยาบาล เช่น เมื่อย้ายสถานประกอบการ ย้ายที่อยู่ เป็นต้น
2.2.5) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ โดยรับเข้าและบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ และดำเนินการกำหนดสิทธิในการ
รับบริการทางการแพทย์
2.3. สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
2.3.1) ข้อมูลการยกเลิกบัตรรับรองสิทธิ เป็นการบันทึกการขอยกเลิก สิทธิกรณีที่ผู้ประกันตน
ลาออก เสียชีวิต หรือกรณีเลขซ้ำ
2.3.2) ข้อมูลการขอบัตรฯ ตามมาตรา 38 เป็นการบันทึกการขอบัตรฯ ของผู้ประกันตน เมื่อลาออก
จากการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 38
ทั้งนี้จะยังมีสิทธิการคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน โดยมีการจ่ายเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน
และนายจ้างตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
2.3.3) ข้อมูลการขอบัตรฯ ตามมาตรา 41 เป็นการบันทึกการขอบัตรฯ ของผู้ประกันตนที่สมัครใจ
และลาออก จะได้รับความคุ้มครองต่อ 6 เดือน โดยมีการจ่ายเงินสมทบเองในส่วนของ
ผู้ประกันตนและนายจ้างตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
2.3.4) เชื่อมโยงข้อมูลกรณีผู้ประกันตนบันทึกเลือก หรือ เปลี่ยน สถานพยาบาลด้วยตนเองจาก
Application อื่นได้
2.4. สามารถประมวลผล และสืบค้นข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและรูปแบบในการ
แสดงผล และแสดงรายงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
2.4.1) สอบถามสถานพยาบาล ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และชื่อผู้ประกันตน
2.4.2) สอบถามรายละเอียดสถานพยาบาล ด้วยรหัสสถานพยาบาล และชื่อสถานพยาบาล
2.4.3) สอบถามประวัติผู้ประกันตน โดยเรียงตามเลขประจำตัวประชาชน
2.4.4) รายงานสถิติการกำหนดสิทธิ ทั้งประเทศ เมื่อระบุปี พ.ศ.
2.4.5) รายงานสถิติการกำหนดสิทธิ ภายใต้สถานประกอบการ
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2.4.6) รายงานรออนุมัติกรณีสถานพยาบาลเต็มศักยภาพ
2.5. สามารถให้สถานพยาบาลใช้ตรวจสอบสิทธิการรับการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่สถานพยาบาล
ของตนได้ หมายเหตุ : ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่สามารถใช้ระบบงานนี้แบบ Online (Real-Time) ได้
ระบบต้องมีกลไกให้สถานพยาบาลสามารถนำข้อมูลผู้มีสิทธิไปตรวจสอบในลักษณะ Offline ได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถทำงานร่ ว มกั บ ระบบตรวจสอบสิ ท ธิแ บบ Offline เดิ ม ได้ (ถ้ า มี )
โดยระบบต้องสามารถ Export ข้อมูลผู้มีสิทธิให้แก่สถานพยาบาลแต่ละสถานพยาบาลได้ ทั้งใน
รู ป แบบเต็ ม รู ป (ข้ อ มู ล ณ สถานะปั จ จุ บ ั น ทั ้ ง หมด) และแบบเพิ ่ ม เติ ม (เฉพาะข้ อ มู ล ที ่ ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลง : Incremental Update)
3). งานการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน หมายถึง งานที่เกี่ยวกับสถิติการใช้บริ การทางการแพทย์
ของผู้ประกันตน ซึ่งประกอบด้วย บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคำนวณค่าบริการทางการแพทย์
เพิ่มนอกเหนือเหมาจ่าย เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ เป็นต้น ระบบจะต้องสามารถ
3.1) ให้สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง
ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กำหนด โดยให้สามารถเลือกใช้งานได้
ทั้งในรูปแบบ Online (Real-Time) หรือแบบ Offline (Batch)
3.1.1) แบบ Online (Real-Time) หมายถึง การให้ส ถานพยาบาลบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบได้
โดยตรง โดยให้มีการตรวจสอบความถู ก ต้ องของข้อ มู ล ตามเงื ่ อนไขและหลัก เกณฑ์ ที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และแจ้งข้อผิดพลาดของการบันทึกระหว่างบันทึกได้
3.1.2) แบบ Offline (Batch) หมายถึงการให้สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลเข้าระบบที่สำนักงาน
ประกั น สั ง คมจัด ให้ หรื อ ระบบของสถานพยาบาลเอง แล้ ว นำส่ งข้ อ มูล การใช้ บริการ
ทางการแพทย์ของผู้ประกันตนสู่ระบบแบบ Online ได้ โดยที่การนำเข้าให้มีการตรวจสอบ
และแจ้งผลการรับเข้าข้อมูลเงื่อนไขเช่นเดียวกับการบันทึกข้อมูลแบบ Online รูปแบบ
ข้อมูลที่นำเข้าต้องสามารถรับข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานต่าง ๆ ได้ เช่น Spreadsheet, XML
หรือ CSV Text File เป็นต้น
3.1.3) กรณีที่สถานพยาบาลมีการเก็บข้อมูลด้วยระบบของสถานพยาบาลเอง สามารถถ่ายโอน
ข้อมูลของระบบของสถานพยาบาลเข้าสู่ระบบงานทะเบียนการใช้บริการทางการแพทย์
ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนดได้
3.1.4) กรณี ท ี ่ ส ถานพยาบาลหลั ก มี ส ถานพยาบาลเครือ ข่ า ย ให้ ม ี ร ะบบบั นทึ ก ข้ อ มูล สำหรับ
สถานพยาบาลเครือข่าย บันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลให้สถานพยาบาลหลักได้
3.2) ให้มีการส่งออกข้อมูลอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลบนระบบ Offline จากระบบที่สำนักงาน
ประกันสังคม ให้แก่สถานพยาบาลที่ข้อมูลเสียหาย เช่น รหัสสถานพยาบาลเครือข่าย ทะเบียนผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง และรหัสแพทย์ เป็นต้น
3.3) ให้มีการเพิ่มและปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูลได้ เช่น รหัสโรคและรหัสผ่าตัดที่ยกเว้นไม่ให้
บันทึก ฯลฯ
3.4) ให้มีการเพิ่มและปรับเปลี่ยนข้อมูลอ้างอิงในการบันทึกข้อมูลได้ เช่น รหัสโรค จำนวนรายการโรคเรื้อรัง ฯลฯ
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3.5) ให้มีการตรวจสอบและแจ้งผลการส่งข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และข้อมูลที่ผิดพลาดได้ ทั้งที่สำนักงาน
ประกันสังคมและสถานพยาบาล
3.6) ให้มีการนำรายละเอียดข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน มาประมวลผลและสืบค้น
โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และรูปแบบในการแสดงผล และแสดงรายงานตามที่
สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กำหนด อาทิเช่น
3.6.1) แก้ไขข้อมูล
3.6.2) ลบข้อมูล
3.6.3) สอบถามข้อมูล
3.6.4) ส่งออกข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูลตามที่กำหนด โดยผู้ใช้สามารถกำหนดรายละเอียดและรูปแบบ
ของข้อมูลได้
3.6.5) ให้ส่งออกข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปวิเคราะห์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและรับข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบ
เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้งานต่อไป
3.6.6) ทั้งนี้ให้สามารถดำเนินการได้ทั้งที่สถานพยาบาลและที่สำนักงานประกันสังคม
3.7) มีระบบกำหนดสิทธิผู้ใช้งานข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
3.8) จัดทำข้อมูลหรือรายงานการใช้บริการทางการแพทย์ฯ ให้เข้าสู่ระบบ MIS ของกองวิจัยและพัฒนา
3.9) ให้นำข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้วในระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ และให้ใช้รายงาน
ร่วมกับข้อมูลใหม่ได้
4). งานการใช้บริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง(นอกเหนือเหมา
จ่าย) ขั้น ตอนและข้อกำหนดต่าง ๆ มีล ักษณะคล้ายคลึงกับงานขอรับประโยชน์ทดแทนและวินิจฉัย
ประโยชน์ทดแทน โดยมีข้อกำหนดและรายละเอียด ดังนี้
4.1) สถานพยาบาลเป็นผู้ขอรับค่าบริการ โดยการส่งข้อมูลการรักษาพร้อมรายละเอียดซึ่งสามารถส่งมาได้
ในรูปแบบต่าง ๆ กันคล้ายคลึงกับงานทะเบียนการใช้บริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่าย
4.2) การส่งข้อมูลการรักษา ต้องสามารถให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลทั้งในลักษณะ Online และ Offline
เช่นเดียวกับงานทะเบียนการใช้บริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่าย รวมถึงรูปแบบข้อมูล ด้ว ย
นอกจากนี้แล้วสถานพยาบาลยังสามารถส่งข้อมูลเป็นเอกสารกระดาษหรือเป็นไฟล์ข้อมูล หรือ
รูป ภาพ ให้แก่ส ำนักงานประกันสังคม เพื่อนำมาบันทึกเองโดยระบบต้องอนุญาตให้สำนักงาน
ประกันสังคมสามารถบัน ทึกข้อมูลนี้ได้เอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อ มูล ที่
สถานพยาบาลบันทึกมาให้ได้
4.3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ระบบจะต้องปรับปรุงข้อมูล และมีกลไกการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับขั้นตอนและระบบงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเพื่อให้สามารถสืบค้นได้โดยง่าย
4.4) การแจ้งขอรับเงินค่าบริการโดยสถานพยาบาลสามารถแจ้งได้ครั้งละหลายรายการโดยแยกประเภท
แต่ละคนและแต่ละรายการ และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการแจ้ง ส่วนการวินิจฉัยการจ่ายเงิน สามารถ
วินิจฉัยแยกรายการได้ แต่การตัดจ่ายเงินแก่สถานพยาบาลสามารถจ่ายเงินรวมรายการโดยแยกตาม
สถานพยาบาลได้
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4.5) ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานอื่นได้อย่างถูกต้อง ทั้งกรณีการทำงานปกติ
และกรณีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงวินิจฉัย เช่น ระบบการเงินและบัญชี งานเงินเรียกคืน
ระบบงานกองทุนเงินทดแทน ระบบประโยชน์ทดแทน ระบบ National Clearing House เป็นต้น
4.6) ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน ทำให้สถานพยาบาลให้บริการ
ทางการแพทย์สำหรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางแก่ผู้ที่หมดสิทธิแล้ว จะมีการจ่าย
ค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีดังกล่าวแก่สถานพยาบาล โดยมีการกำหนดจำนวนวงเงิน
ยอดรวมในการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการ ตามจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปี ทั้งนี้ขั้นตอน
การจัดการต่าง ๆ เหมือนในกรณี 4.1 – 4.5
5). งานวินิจฉัยผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเฉพาะโดยคณะกรรมการแพทย์ฯ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
งาน 5 งาน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนต่างกันบางประการ ดังต่อไปนี้ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้
จะต้องสามารถใช้ได้กับกรณีอื่น ๆ ในอนาคตที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันด้วยโดยไม่ต้องมีการปรับปรุง
ระบบใหม่
5.1) งานขอรับค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีปลูกถ่ายไขกระดูก
5.2) งานขอรับค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา
5.3) งานขอรับค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
5.4) งานขอค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีล้างไตทางช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร
5.5) งานขอค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีการบำบัดทดแทนไตโดยวิธีปลูกถ่ายไตและรับยากดภูมิกัน
5.6) งานขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆ และการรับยากดภูมิคุ้มกัน
5.7) งานขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีอื่นๆ เช่น การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ การจ่ายค่ายาแฟคเตอร์
สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย โดยในแต่ละกรณีมีรายละเอียดต่างกันแต่มีความคล้ายคลึงกันเชิงโครงสร้าง
ดังนี้ คือ
5.5.1) รายละเอียดการขอรับประโยชน์ทดแทนในแต่ละกรณี
5.5.2) รายละเอียดการพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์
5.5.3) รายละเอียดการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์
5.5.4) จัดทำหนังสือแจ้งผลสถานพยาบาลและสปส. จังหวัด/เขตพื้นที่
5.5.5) จัดทำรายงานและสถิติแจ้งกองวิจัยและพัฒนา
6). งานคำนวณจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย
และการจ่ายเพิ่มแบบอื่น ๆ ซึ่งหมายถึง งานเกี่ยวกับการคำนวณค่าบริ การทางการแพทย์เพื่อจ่ายให้แก่
สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ระบบจะต้องสามารถ
6.1) นำข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์มาคำนวณค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย ตามสูตร
หลักเกณฑ์และ อัตราที่กำหนด
6.2) นำข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนมาคำนวณค่าบริการทางการแพทย์เพื่อจ่ายเพิ่ม
ให้แก่สถานพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการที่กำหนด ซึ่งในปัจจุบันมี 2 วิธี คือ การจ่ายเงิน
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ค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ และ การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง
ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีสูตรในการคำนวณ
6.3) สามารถรองรับการเพิ่ม และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการคำนวณค่าบริการทางการแพทย์
ได้ตามที่กำหนด
6.4) ทำรายงานจ่ า ยเงิ น ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ท ี ่ ม ี อ ยู ่ ใ นระบบบริ ก ารทางการแพทย์ ข องแต่ ละ
สถานพยาบาลโดยสามารถแสดงผลรายงานการจ่ายเงินที่ระบบการเงินและบัญชีกองทุนตามรูปแบบ
ที่กำหนด
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- ข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ประกันตน
- ข้อมูลทะเบียนสถานพยาบาล
- ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์
- ข้อมูลประวัติการชำระเงินสมทบ
- ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตน
- ข้อมูลอัตราการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
- ข้อมูลการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล
รายงานที่ได้รับจากระบบ
รายงานที่ได้จากระบบบริการทางการแพทย์จะแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ รายงานประจำวัน รายงาน
ประจำเดือน รายงานประจำปี รายงานทั่วไป รายงานส่งจากผู้ใช้ รายงานที่สถานพยาบาล และรายงานที่สำนักงาน
ประกันสังคม ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้รายงานทั้งหมดสามารถเลือกให้แสดงผลได้ทั้งบนจอภาพ (Screen Report) และ
รายงานกระดาษ (Hard Copy) และบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูล (Soft Copy) ในรูปแบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น XML, CSV
หรือ Spreadsheet ได้ โดยให้ครอบคลุมทุกรายการใน TSO Options ระบบริการทางการแพทย์
(1) รายงานประจำวัน เป็นรายงานที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่/สาขา ดำเนินการประมวลผลเอง
ในระบบ TSO และสั่งพิมพ์รายงานได้เอง เช่น
- รายงาน ตามมาตรา 38 มาตรา 39 ยื่น 6-08
- รายงานผู้ประกันตนที่บันทึกกำหนดสิทธิประเภท 1 แต่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่เริ่ม
ใช้สิทธิ
- รายงานผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ลดส่วน แต่มีสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์
- ประมวลผลพิมพ์รายงานแจ้งผล สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่/สาขา
(2) รายงานประจำเดือน ซึ่งส่วนกลางเป็นผู้ประมวลผล สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่/สาขา
จะเป็นผู้จัดพิมพ์รายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้เอง จะทำการประมวลผลทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
บางรายงานประมวลผลเดือนละ 2 ครั้ง ขึ้นกับชนิดของรายงานและระยะเวลาในการตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูล เช่น
- การชำระเงินให้สถานพยาบาล
- สถานพยาบาลเต็มศักยภาพ
- ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่เลือกสถานพยาบาลที่ระบุ
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(3)

(4)

(5)

(6)

- ผู้ประกันตนยังไม่เลือกสถานพยาบาล
- เทียบ 3 ฐาน และสรุปตามสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
- รายงานรายชื่อผู้ประกันตนส่งสถานพยาบาล
รายงานประจำปี ซึ่งส่วนกลางจะดำเนินการประมวลผลในช่วงสิ้นปีและเตรียมการเพื่อ กำหนดสิทธิ
ในรอบปีต่อไป เช่น
- รายงานการเลือกสถานพยาบาล 9-01/1 (ม.33)
- สร้างฐาน มาตรา 33 มาตรา 38 มาตรา 39
- สร้างฐานสถานพยาบาล และฐานจ่ายเงินสถานพยาบาล
รายงานทั่วไป เป็นรายงานที่ให้ User ส่วนกลาง และภายใต้สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่/สาขา
ดำเนินการประมวลผลได้เองตามต้องการ เช่น
- รายงานผู้ประกันตนที่มีบัตรฯ แต่ไม่พบเงินสมทบ 3 ใน 15 เดือน
- รายงานผู้ประกันตนตามสถานประกอบการตามสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงิน
- จำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลแยกตาม มาตรา 33 มาตรา 38 มาตรา 39
รายงานส่งจากผู้ใช้ ซึ่งเป็นรายงานที่ผู้ใช้ สามารถส่งประมวลผลได้เอง ในการให้บริการกับนายจ้าง
และส่งประมวลผลพิมพ์บัตรฯ แต่ละวัน โดยสามารถเลือกตามชนิดของเครื่องพิมพ์ บัตรปกติและบัตร
ล่วงหน้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- รายงานผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล โดยระบุเลขที่บัญชี – สาขา
- รายงานผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เลือกสถานพยาบาล ที่อยู่
รายงานที่สถานพยาบาล
- ผู้ป่วยนอกรายบุคคล
▪ รายงานผู้ป่วยนอกรายบุคคล
▪ รายงานสรุปข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล
- ผู้ป่วยใน
▪ รายงานผู้ป่วยใน
▪ รายงานสรุปข้อมูลผู้ป่วยใน
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
▪ รายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
▪ รายงานสรุปทะเบียนโรคเรื้อรังแยกตามโรค
▪ รายงานสรุปทะเบียนโรคเรื้อรังแยกตามโรคที่ระบุ
▪ รายงานการใช้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
▪ รายงานสรุปการใช้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- สรุปข้อมูลการใช้บริการ
▪ ข้อมูลผู้ป่วยในรายเดือน
▪ ข้อมูลผู้ป่วยนอกรายเดือน
▪ 10 ลำดับโรคสูงสุดของผู้ป่วยในที่รับบริการ
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10 ลำดับการผ่าตัดสูงสุดของผู้ป่วยในที่รับบริการ
▪ 10 ลำดับโรคสูงสุดของผู้ป่วยนอกที่รับบริการ
▪ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนเรียงตามจำนวน
- รายงานตรวจสอบข้อมูล
▪ ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีจำนวนวันนอนเกิน 180 วัน
▪ เปรียบจำนวนวันนอนกับจำนวนวันของห้องผู้ป่วย
▪ ข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายประกันสังคม
- รายงานการรับ-ส่งข้อมูล
▪ จำนวนข้อมูลที่ส่งและผลการส่งข้อมูล
▪ จำนวนข้อมูลและผลการรับข้อมูลจากสถานพยาบาลเครือข่าย
(7) รายงานที่สำนักงานประกันสังคม
- ผู้ป่วยนอก
▪ รายงานผู้ป่วยนอก
▪ รายงานสรุปข้อมูลผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วยใน
▪ รายงานผู้ป่วยใน
▪ รายงานสรุปข้อมูลผู้ป่วยใน
- ผู้ป่วยเรื้อรัง
▪ รายงานทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
▪ รายงานสรุปทะเบียนโรคเรื้อรังแยกตามโรค
▪ รายงานสรุปทะเบียนโรคเรื้อรังแยกตามโรคที่ระบุ
▪ รายงานการใช้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
▪ รายงานสรุปการใช้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- รายงานตรวจสอบข้อมูล
▪ รายงานสรุปรายการข้อมูลผู้ป่วยในเพื่อนำไปตรวจสอบ
▪ รายงานสรุปรายการข้อมูลผู้ป่วยนอกเพื่อนำไปตรวจสอบ
▪ รายงานสรุปรายการข้อมูลผู้เรื้อรังเพื่อนำไปตรวจสอบ
▪ รายงานข้อมูลผู้ป่วยในที่มีจำนวนวันนอนเกิน 180 วัน
▪ รายงานข้อมูลผู้ป่วยในที่มีจำนวนวันนอน 30 - 180 วัน
▪ เปรียบจำนวนวันนอนกับจำนวนวันของห้องผู้ป่วย
▪ ข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายประกันสังคม
▪ ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีวัน Admit หรือ Discharge เดือนเดียวกัน
▪ ข้อมูลผู้ป่วยในที่มี HN และ AN เดียวกัน
- รายงานการรับ-ส่งข้อมูล
▪ รายงานการส่งข้อมูลประจำเดือน
▪
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สรุปการส่งข้อมูล
▪ รายงานการใช้บริการประจำเดือน
- รายงานสถิติ ที่สามารถรายงานได้ทั้งรายงานรวม และรายงานแยกตามสถานพยาบาล สังกัดของ
สถานพยาบาล ประเภทของสถานพยาบาล ภูมิภาค มาตรา เพศ อายุ กลุ่มโรค ประเภทผู้ป่วย
(เช่น ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยเรื้อรัง) รายเดือน รายปี หรือหลายเงื่อนไขร่วมกัน ทุกรูปแบบ
และสามารถกำหนดลำดับของเงื่อนไขการแยกรายการได้
▪ การใช้บริการของผู้ป่วย
▪ จำนวนผู้ป่วย
▪ รายงานโรคที่ใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเรียงตามจำนวนการใช้บริการ 10 ลำดับ
▪ รายงานการใช้บริการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายประจำเดือน และประจำปี
▪ รายงานจำนวนการใช้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- รายงานการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย
▪ รายงานจำนวนผู้ประกันตน
▪ รายงานจำนวนค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย
▪ รายงาน 75%
▪ รายงาน 25%
▪ รายงาน 100% (กองบริหารการเงินและการบัญชี)
▪ รายงาน 100% (สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์)
▪ สรุปการจ่ายค่าเหมาจ่ายให้สถานพยาบาล
- รายงานการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง
▪ การวิเคราะห์คะแนนโรคเรื้อรังและภาระเสี่ยงผู้ป่วยนอก
▪ การวิเคราะห์คะแนนน้ำหนักสัมพัทธ์ DRG และภาระเสี่ยงผู้ป่วยใน
▪ รายงานจำนวนค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง แต่ละงวด
▪ จำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยใน
- รายงานการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ
▪ รายงานอัตราการใช้บริการรายเดือน
▪ รายงานอัตราการใช้บริการประจำปี
▪ รายการแจกแจงความถี่ของอัตราการใช้บริการและความถี่สะสม
▪ รายงานการคำนวณตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของสถานพยาบาล
▪ รายงานอัตราค่าบริการทางการแพทย์
▪ รายงานจำนวนค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ
รายงานที่ได้รับจากระบบ อาทิ
- รายงานแจ้งผลการจัดสถานพยาบาลกรณีผู้ประกันตนไม่ยื่นแบบ
- รายงานยกเลิกสิทธิของผู้ประกันตน 6-08 ภายใต้สถานประกอบการไม่คุ้มครองสิทธิประโยชน์
เจ็บป่วยเดิมที่เคยคุ้มครอง
▪
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รายงานยกเลิกสิทธิรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนสถานะ E D และ W
รายงานการประมวลผล 1-03 เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลสำเร็จ
รายงานการประมวลผล 1-03/1 เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลสำเร็จ
รายงานการบันทึกข้อมูลการยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาล
รายงานการยกเลิกสิทธิ ม.33 กรณีฐานว่าจ้างอัตโนมัติ
รายงานเปรียบเทียบสิทธิรักษาพยาบาล ทะเบียน และเงินสมทบ
รายงานสถานพยาบาลเต็มศักยภาพ
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลในแต่ละสถาน
รายงานสรุ ป จำนวนผู้ ป ระกัน ตนตนเลื อ กสถานพยาบาลในแต่ ล ะสถานประกอบการภายใต้
โรงพยาบาล
รายงานเปรียบเทียบจำนวนผู้ประกันตนตามฐานสิทธิประโยชน์และฐานจ่ายเงิน
รายงานรายละเอียดผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลในแต่ละสถานประกอบการ
รายงานผู้ประกันตนที่ไม่พบในฐานหรือสถานะไม่ ACTIVE
รายงานสรุปผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลในแต่ละสำนักงานประกันสังคม
รายงานสรุปจำนวนสิทธิฯ 2 รายการแยกตามสถานพยาบาล
จำนวนการบันทึกข้อมูลตาม USER ของแต่ละสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลในแต่ละสำนักงานประกันสังคม สัญชาติไทย
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลในแต่ละสปส.ต่างด้าว
รายงานเปรียบเทียบการชำระเงิน 75%,25% ให้สถานพยาบาล
สรุปรายชื่อผู้ประกันตนที่มีวันหมดสิทธิอายุไม่ถูกต้อง
รายงานจำนวนผู้ประกันตนที่ยกเลิกสิทธิฯแยกตามสถานพยาบาล
รายงานชื่อผู้ประกันตนสถานะRเกิน6เดือนแต่เป็นสิทธิ(A)
รายงานผู้ประกันตนสถานะ ACTIVE ในฐานเลือกโรงพยาบาล
รายงานผู้ประกันตนที่มีข้อมูลสิทธิฯ แต่ไม่มีข้อมูลเงินสมทบ 3/15
พิมพ์สติกเกอร์ชื่อ-ที่อยู่สถานพยาบาล
พิมพ์สติกเกอร์ชื่อ-ที่อยู่ สปส.จังหวัด/เขต
รายงานสรุปการยกเลิกสิทธิฯ แยกตามสาเหตุ
รายงานผู้ประกันตนสถานะ V ที่วันหมดอายุบัตรไม่เป็นปัจจุบัน
รายงานผู้ประกันตนสถานะ V ที่นายจ้างไม่เป็น มาตรา 39
รายงานสรุปผู้ประกันตน.ที่เปลี่ยนสถานพยาบาลและแก้ไขบัตรแยกตามสาเหตุ
รายงานผู้ประกันตนที่บันทึกออกบัตรฯ ประเภท 1 แต่สิ้นสภาพความเป็นผปต.
รายงานข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิที่มีสิทธิรักษาพยาบาล
รายงานข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตน ที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล
รายชื่อผู้ประกันตนที่บันทึกเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลตามเหตุผลการบันทึก
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รายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลตามเหตุผลการบันทึก
รายงานชื่อผู้ประกันตนที่บันทึกเปลี่ยนส.พยาบาลตามเหตุผลโดยเลือกใหม่
รายงานชื่อผู้ประกันตนที่บันทึกเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลหลังจากรากฐานบัตร58
รายงานจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลแยกตามสปส.ที่รับผิดชอบ
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล
รายงานสรุปจำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล (ตามจำนวนผปต.)
รายงานจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลแยกรายจังหวัด
รายงานสรุปผู้ประกันตนที่เป็นผู้พิการ
รายชื่อผู้ประกันตนที่บันทึกเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
รายงานชื่อผู้ประกันตนที่บันทึกสิทธิฯ ประเภท1 แต่ไม่ได้ประมวลผล
รายงานจำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลแยกตาม สปส.รับผิดชอบ
รายงานจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลแยกรายจังหวัดและสัญชาติ
รายงานจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลแยกรายสถานพยาบาลและสัญชาติ
รายงานสรุปจำนวนสิทธิการรักษาผู้ประกันตนแยกรายจังหวัด
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7. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
วัตถุประสงค์
ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานการเงินกองทุนประกันสังคมแบบ ONLINE
ทั่วประเทศ เชื่อมต่อกับระบบทะเบียน ระบบเงินสมทบ ระบบประโยชน์ทดแทน ระบบบริการทางการแพทย์ และ
ระบบการออกใบเสร็จรับเงิน รองรับการเชื่อมโยงระบบการเงินเข้าสู่ระบบบัญชี ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบันทั่วประเทศ มีฟังก์ชั่นการทำงานที่สมบูรณ์ ยืดหยุ่น ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขการทำงาน
บางอย่างได้เองตามสิทธิการใช้งาน มีมาตรฐานสอดคล้องในการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ
ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม ระบบเงินกองทุนทดแทน เป็นต้น มีความปลอดภัยระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบที่พัฒนาจะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้ อ งเป็ น อิ ส ระ (Independent) ในเชิ ง ของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร, Web Server และ DBMS โดยต้ อ ง
สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบงานที่สำนักงานประกันสังคม
ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, J2EE Application Server
และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้ กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ระบบการเงินกองทุนประกันสังคมมีขอบเขตงานตั้งแต่การรับเงินกองทุนประกันสังคม การจ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม โดยระบบเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนผู้ประกันตน ระบบเงินสมทบ ระบบประโยชน์ทดแทน ระบบ
บริการทางการแพทย์ ระบบการออกใบเสร็จ รับเงิน เป็นต้น และรองรับการบันทึกข้อมูล แก้ไขยกเลิกข้ อมูล
สอบถามข้อมูลผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล
ระบบกองทุนการเงินประกันสังคม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบงาน คือ ระบบรับเงินกองทุนประกันสังคม
และระบบจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม
1). ระบบรับเงินกองทุนประกันสังคม
ระบบการรับเงิน กองทุนประกันสังคม เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินประเภทต่าง ๆ และระบบ
การออกใบเสร็จรับเงินของสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยระบบงานสามารถ Online เชื่อมต่อกับระบบ
ทะเบียน ระบบเงินสมทบ ระบบประโยชน์ทดแทน และระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม และเป็นระบบ Online
ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการทำงานอย่างน้อยต่อไปนี้
1.1) ระบบบันทึกรับเงิน ณ สำนักงาน
1.1.1) รับเงินสมทบ
1.1.1.1) เงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน งวดย้อ นหลัง งวดเดียวกับเดือนที่นำส่ง เงินเพิ่ม
ตามกฎหมาย และเงินสมทบเพิ่มเติมส่วนที่ขาด จากนายจ้าง และผู้ประกันตน
มาตรา 39 และรับเงินสมทบประจำปีจ ากผู้ประกัน ตนมาตรา 40 ตามแบบ
รายการที่น ายจ้าง/ผู้ประกัน ตน ยื่น ได้แก่ แบบ สปส. 1-10 สปส. 1-10/1
ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน รับชำระ
ด้วยเงินสดและหรือเช็ค
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1.1.1.2) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ลำดับที่สาขาของสถานประกอบการ
เลขประจำตัว ประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 กับฐาน
ทะเบียน และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของสถานประกอบการและ
ผู้ประกันตนตามฐานทะเบียนกับงวดเดือนที่นำส่งเงิน
1.1.1.3) คำนวณเงินเพิ่มตามกฎหมาย และสามารถบันทึกรับเงินเพิ่มเต็มจำนวนตามที่
ระบบคำนวณได้ หรือรับชำระบางส่วนได้
1.1.1.4) ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ใ นทั น ที แ ละสามารถพิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงินซ้ำได้ภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนด user ระบบสูง
เป็นผู้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ
1.1.1.5) ยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ในวันเดียวกันกับวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่สามารถ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวันได้ กรณียกเลิกข้ามวันให้บันทึกใบโอนปรับปรุงบัญชีด้วย
1.1.1.6) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี และระบบเงินสมทบ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยอัตโนมัติ
1.1.2) รั บ เงิ น รอเรี ย กคื น ทุ ก กรณี จากระบบประโยชน์ ท ดแทน ระบบเงิ น สมทบ กรณี
สั่งจ่ายเกิน
1.1.2.1) บั น ทึ ก รั บ เงิ น ตามเลขที ่ ค ำสั ่ ง เงิ น รอเรี ย กคื น ของระบบประโยชน์ ท ดแทน
จากผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ ด้วยเงินสดและหรือเช็ค
1.1.2.2) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเลขที ่ ค ำสั ่ ง เงิ น รอเรี ย กคื น และเลขประจำตั ว
ประชาชนของผู้ประกันตนหรือ ผู้มีสิทธิกับระบบประโยชน์ทดแทน ระบบเงิน
สมทบ และเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบประโยชน์ทดแทน ระบบเงินสมทบ มาเพื่อ
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
1.1.2.3) รับได้เต็มจำนวน หรือบางส่วน
1.1.2.4) ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ใ นทั น ที และสามารถพิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงินซ้ำได้ภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนด user ระบบสูง
เป็นผู้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ
1.1.2.5) ยกเลิ ก ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ได้ ใ นวั น เดี ย วกั น กั บ วั น ที ่ ร ั บ เงิ น สามารถยกเลิ ก
ใบเสร็จรับเงินข้ามวันได้ กรณียกเลิกข้ามวันให้บันทึกใบโอนปรับปรุงบัญชีด้วย
1.1.2.6) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบประโยชน์ทดแทนทุกกรณีแบบ Real Time และในกรณี
รับชำระบางส่วน ระบบจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่ระบบ
ประโยชน์ตั้งเป็นเงินรอเรียกคืน และกรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินระบบจะต้องรับ
ชำระเงินรอเรียกคืนตามยอดเงินเดิมได้
1.1.2.7) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี ระบบเงินสมทบ ระบบประโยชน์ทดแทน และ
ระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
1.1.3) รับเงินโอนกลับเข้ากองทุน ระบบจ่ายเงิน
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1.1.3.1) บั น ทึ ก รั บ เงิ น ตามเลขที ่ ค ำสั ่ ง โอนเงิ น กลั บ เข้ า กองทุ น ระบบการเงิ น จ่ า ย
จากผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ด้วยเงินสดและหรือเช็ค
1.1.3.2) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่คำสั่งโอนเงินกลับเข้ากองทุน ระบบการเงินจ่าย
และเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการเงินจ่าย เพื่อรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
1.1.3.3) รับได้เต็มจำนวน หรือบางส่วน
1.1.3.4) ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ นด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ใ นทั น ที และสามารถพิ มพ์
ใบเสร็จรับเงินซ้ำได้ภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนด user ระบบสูง
เป็นผู้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ
1.1.3.5) ยกเลิ ก ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ได้ ใ นวั น เดี ย วกั น กั บ วั น ที ่ ร ั บ เงิ น สามารถยกเลิ ก
ใบเสร็จรับเงินข้ามวันได้ กรณียกเลิกข้ามวันให้บันทึกใบโอนปรับปรุงบัญชีด้วย
1.1.3.6) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบการเงินจ่ายทุกกรณีแบบ Real Time และกรณียกเลิก
ใบเสร็จรับเงินระบบจะต้องรับชำระเงินโอนกลับเข้ากองทุนตามยอดเงินเดิมได้
1.1.3.7) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี ระบบการเงินจ่าย และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดย
อัตโนมัติ
1.1.4) รับเงินประเภทอื่น ๆ จากนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และอื่น ๆ
1.1.4.1) ระบบต้องรองรับรายละเอียดการแยกเงินประเภทอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ค่าเปรียบเทียบปรับฯลฯ ตามความต้องการของระบบบัญชี (ดังเอกสารแนบท้าย)
1.1.4.2) ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ใ นทั น ที และสามารถพิ มพ์
ใบเสร็จรับเงินซ้ำได้ภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนด user ระบบสูง
เป็นผู้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ
1.1.4.3) ยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ในวันเดียวกันกับวันที่ รับเงิน แต่ไม่ส ามารถยกเลิ ก
ใบเสร็จรับเงินข้ามวันได้ กรณียกเลิกข้ามวันให้บันทึกใบโอนปรับปรุงบัญชีด้วย
1.1.4.4) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
1.1.5) รับเงินทางไปรษณีย์ด้วยเช็คหรือธนาณัติ
1.1.5.1) รับเงินสมทบจากนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 รับเงินรอเรียกคืน
ทุกกรณีจากระบบประโยชน์ ระบบเงินสมทบ รับเงินโอนกลับ เข้ากองทุนจาก
ระบบงานการเงินจ่าย
1.1.5.2) บันทึกวันที่ส่งเงินทางไปรษณีย์
1.1.5.3) บันทึกเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน งวดย้อนหลัง งวดเดียวกับเดือนที่นำส่งเงิน
สมทบ เงินเพิ่มตามกฎหมาย และเงินสมทบเพิ่มเติมส่วนที่ขาด จากนายจ้าง
และผู้ประกันตนมาตรา 39 และรับเงินสมทบเงินสมทบเพิ่มเติมบำเหน็จชราภาพ
งวดปัจจุบัน(งวดเดียวกับวันที่รับเงิน) งวดล่วงหน้า จากผู้ประกันตนมาตรา 40
ตามแบบรายการที่นายจ้าง/ผู้ประกันตน ยื่น ได้แก่ นายจ้างยื่นแบบ สปส. 1-10
หรือ สปส. 1-10/1 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ยื่นบัตรประจำตัว
ประชาชน
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1.1.5.4) รับชำระด้วยเงินสดและหรือเช็ค
1.1.5.5) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ลำดับที่สาขาของสถานประกอบการ
เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 กับฐานทะเบียน
1.1.5.6) คำนวณเงินเพิ่มตามกฎหมาย และสามารถบันทึกรับเงินเพิ่มเต็มจำนวนตามที่
ระบบคำนวณได้ หรือรับชำระบางส่วนได้
1.1.5.7) ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้ ใ นทัน ที และสามารถพิ มพ์
ใบเสร็จรับเงินซ้ำได้ ภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนด user ระบบสูง
เป็นผู้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ
1.1.5.8) ยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ในวันเดียวกันกับวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่สามารถ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวันได้
1.1.5.9) มีทะเบียนคุมเช็คไปรษณีย์/ธนาณัติ
1.1.5.10) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี ระบบอื่น ที่เกี่ยวข้อง และทะเบียนคุมเช็คไปรษณีย์/
ธนาณัติ โดยอัตโนมัติ
1.1.6) รับเงินสมทบรัฐบาล จากสำนักเงินสมทบ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
1.1.6.1) บันทึกข้อมูลรับเงินสมทบรัฐบาล ตามงวดเดือนที่สำนักเงินสมทบ และสำนัก
เสริมสร้างความมั่นคงแรงานนอกระบบแจ้ง รับชำระเงินด้วยเงินสดและหรือเช็ค
1.1.6.2) ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ใ นทั น ที และสามารถพิ มพ์
ใบเสร็จรับเงินซ้ำได้ภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนด user ระบบสูง
เป็นผู้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ
1.1.6.3) ยกเลิ ก ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ได้ ใ นวั น เดี ย วกั น กั บ วั น ที ่ ร ั บ เงิ น สามารถยกเลิ ก
ใบเสร็จรับเงินข้ามวันได้ กรณียกเลิกข้ามวันให้บันทึกใบโอนปรับปรุงบัญชีด้วย
1.1.6.4) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
1.1.7) รับเงินจากการออกใบเสร็จรับเงินแบบเล่ม
1.1.7.1) บันทึกวันที่รับเงิน (วันที่ออกใบเสร็จรับเงินแบบเล่ม) เลขที่เล่มที่ใบเสร็จรับเงิน
ชนิดเล่ม
1.1.7.2) กรณีรับเงินทางไปรษณีย์ด้วยเช็คหรือธนาณัติ ต้องบันทึกวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
และวันที่ส่งเงินทางไปรษณีย์
1.1.7.3) บันทึกข้อมูลการรับเงิน สมทบ รับเงินรอเรียกคืน รับเงินโอนกลับเข้ากองทุน
รับเงินอื่นๆ และสามารถบันทึกรับเงินได้ทุกกรณี เช่นเดียวข้อ 1.1.1-1.1.6
1.1.7.4) กรณีที่เป็นการรับเงินสมทบ ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี
ลำดับที่สาขาของสถานประกอบการ เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
มาตรา 39 และมาตรา 40 กับฐานทะเบียน และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานะของสถานประกอบการและผู้ประกันตนตามฐานทะเบียนกับงวดเดือนที่
นำส่งเงิน
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1.1.7.5) กรณีที่เป็นการรับเงินรอเรียกคืน ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่
คำสั่งเงินรอเรียกคืน และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิกับ
ระบบประโยชน์ ท ดแทน ระบบเงิ นสมทบ และและเชื ่ อมโยงข้ อมู ลจากระบบ
ประโยชน์ทดแทน ระบบเงินสมทบ มาระบบการเงินรับ
1.1.7.6) กรณีรับเงินโอนกลับเข้ากองทุน ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่คำสั่งโอนเงิน
กลับเข้ากองทุน ระบบการเงินจ่าย และ เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการเงินจ่าย
มาระบบการเงินรับ
1.1.7.7) เชื่อมโยงข้ อ มูล ไปยั งระบบบั ญชี ระบบประโยชน์ท ดแทน ระบบเงิน สมทบ
แล้วแต่กรณีโดยอัตโนมัติ
1.1.8) การตัดยอดเงินเพื่อนำฝากธนาคาร
1.1.8.1) สามารถคำนวณ และกระทบยอดเงินที่ได้นำฝากธนาคารในแต่ละครั้งของวัน
โดยมีรายละเอียดการนำฝากเงินของผู้รับเงินแต่ละคน
1.1.9) การจัดทำรายงานรับเงินประจำวัน
1.1.9.1) ในระหว่างวัน ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้ เช่น
1.1.9.1.1) รายงานการรับเงินประจำวันของเจ้าหน้าที่
1.1.9.1.2) รายงานนำฝากเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่เปิดบัญชี
1.1.9.1.3) รายงานนำฝากเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอื่น
1.1.9.1.4) รายงานนำฝากเช็คธนาคารอื่น
1.1.9.1.5) รายงานนำฝากเงินสด
1.1.9.1.6) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
1.1.9.1.7) รายงานการรับเงินประจำวันเรียงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
1.1.9.2) ออกรายงานการรับเงินประจำวันเรียงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ออกรายงาน
รายงานโดยส่วนกลาง โดยสามารถระบุวันที่ต้องการได้ เช่น
1.1.9.2.1) รายงานการรับเงินประจำวันเรียงตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินแยกตาม
สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา
1.1.9.2.2) รายงานสรุปการรับเงินประจำวันทั่วประเทศ
1.1.9.2.3) รายงานอื่นตามรูปแบบที่กำหนด
1.2) ระบบบันทึกรับเงินผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการอื่น
1.2.1) รับเงินสมทบ
1.2.1.1) บันทึกวันที่นายจ้าง หรือผู้ประกันตนส่งเงินสมทบที่ธนาคารหรือหน่วยบริการ
อื่น และสามารถระบุได้ว่าเป็นการรับเงินสมทบผ่านธนาคารด้วยช่องทางใด
หรือหน่วยบริการใด
1.2.1.2) บันทึกเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน งวดย้อนหลัง งวดเดียวกับเดือนที่นำส่ง
เงิ น เพิ ่ ม ตามกฎหมาย และเงิ น สมทบเพิ ่ ม เติ ม ส่ ว นที ่ ข าด จากนายจ้ า ง
และผู้ประกันตนมาตรา 39 และรับเงินสมทบ เงินสมทบเพิ่มเติมบำเหน็จชราภาพ
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งวดปัจจุบัน(งวดเดียวกับวันที่รับเงิน) งวดล่วงหน้า จากผู้ประกันตนมาตรา 40
ตามแบบรายการที่นายจ้าง/ผู้ประกันตน ยื่น ได้แก่ นายจ้างยื่นแบบ สปส. 1-10
หรือ สปส. 1-10/1 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ยื่นบัตรประจำตัว
ประชาชน รับชำระด้วยเงินสดและหรือเช็ค
1.2.1.3) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ลำดับที่สาขาของสถานประกอบการ
เลขประจำตัว ประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 กับฐาน
ทะเบียน และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของสถานประกอบการและ
ผู้ประกันตนตามฐานทะเบียนกับงวดเดือนที่นำส่งเงิน
1.2.1.4) คำนวณเงินเพิ่มตามกฎหมาย และสามารถบันทึกรับเงินเพิ่มเต็มจำนวนตามที่
ระบบคำนวณได้ หรือรับชำระบางส่วนได้
1.2.1.5) ออกใบเสร็จ รับเงินด้ว ยระบบอิ เล็ก ทรอนิกส์ ได้ ในทันที และสามารถพิ ม พ์
ใบเสร็จ รับเงิน ซ้ำได้ภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยกำหนด user ระบบสูง
เป็นผู้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซ้ำ
1.2.1.6) ยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้ในวันเดียวกันกับวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
1.2.1.7) ยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวันได้ กรณียกเลิกข้ามวันให้บันทึกใบโอนปรับปรุง
บัญชีด้วย
1.2.1.8) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี และระบบเงินสมทบ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยอัตโนมัติ
1.2.1.9) รายงานการออกใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการอื่น
1.2.1.9.1) รายงานการออกใบเสร็จรับเงินผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการอื่น
1.2.1.9.2) รายงานอื่นตามรูปแบบที่กำหนด
1.3) ระบบรับข้อมูลการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริ การ
จากธนาคาร/หน่วยบริการ
1.3.1) นำเข้าข้อมูลรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการและ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับเงินสมทบกองทุนประกั นสังคมจากนายจ้างและ
ผู ้ ป ระกั น ตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที ่ ธ นาคารหรื อ หน่ ว ยบริ ก ารส่ ง ให้ ส ำนั ก งาน
ประกันสังคมกับ Layout File ที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนด
1.3.3) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ลำดับที่สาขาของสถานประกอบการ เลขประจำตัว
ประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 กับฐานทะเบียน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของงวดที่นำส่งกับงวดค่าจ้างที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงกับธนาคารหรือหน่ว ย
บริการอื่น
1.3.4) ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถบันทึกเข้าสู่ระบบการเงิน ระบบเงินสมทบ และระบบบัญชีได้ และ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
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1.3.5) ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะต้องแยกไว้เพื่อรอการตรวจสอบและแก้ไขและให้มีระบบรองรับให้
สามารถแก้ไขข้อมูลที่ธนาคารหรือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องได้
1.3.6) ออกรายงานการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานต่าง ๆ โดยแยกข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง
และยอดรวมข้อมูลทั้งสิ้น
1.3.7) ข้อมูลที่แก้ไขระบบจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ลำดับที่สาขาของสถาน
ประกอบการ เลขประจำตัว ประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 กับฐาน
ทะเบียน และตรวจสอบความถูกต้องของงวดค่าจ้างที่นำส่งกับงวดค่าจ้างที่กำหนดในบันทึก
ข้อตกลงกับธนาคารหรือหน่วยบริการอื่น
1.3.8) ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถบันทึกเข้าสู่ระบบการเงิน ระบบเงินสมทบ ระบบบัญชี ระบบอื่นที่
เกี่ยวข้อง และออกรายงานแยกตามสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขา
1.4) ระบบรับข้อมูลการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4.1) นำข้อมูลรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้าระบบรับเงิน
และระบบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากนายจ้าง และ
ผู ้ ป ระกั น ตนผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ ธ นาคารหรื อ หน่ ว ยบริ ก ารส่ ง ให้ ส ำนั ก งาน
ประกันสังคมกับ Layout File ที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนด
1.4.3) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ลำดับที่สาขาของสถานประกอบการ กับฐานทะเบียน
และตรวจสอบความถูกต้องของงวดค่าจ้างที่นำส่งกับงวดค่าจ้างที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง
กับธนาคารหรือหน่วยบริการอื่น
1.4.4) ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถบันทึกเข้าสู่ระบบการเงิน ระบบเงินสมทบ ระบบบัญชีได้ และระบบ
อื่นที่เกี่ยวข้องได้
1.4.5) ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะต้องแยกไว้เพื่อรอการตรวจสอบและแก้ไขและให้มีระบบรองรับให้
สามารถแก้ไขข้อมูลที่ธนาคารหรือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องได้
1.4.6) ออกรายงานการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบงานต่าง ๆ โดยแยกข้อมูลที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง
และยอดรวมข้อมูลทั้งสิ้น
1.4.7) ข้อมูลที่แก้ไขระบบจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี ลำดับที่สาขาของสถาน
ประกอบการ กับฐานทะเบียน และตรวจสอบความถูกต้องของงวดค่าจ้างที่นำส่งกับงวด
ค่าจ้างที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงกับธนาคารหรือหน่วยบริการอื่น
1.4.8) ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถบันทึกเข้าสู่ระบบการเงิน ระบบเงินสมทบ ระบบบัญชี และระบบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และออกรายงานได้
1.5) ระบบรับข้อมูลการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 โดยวิธี
หักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน
1.5.1) สามารถบั นทึ กข้ อมู ลเข้ าสู ่ ระบบการเงิ น ได้ ถ ู กต้ องตาม Layout File ที ่ ทางสำนั กงาน
ประกันสังคมกำหนด

127

1.5.2) ออกรายงานแยกตามสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
1.5.3) รายงานอื่นตามรูปแบบที่กำหนด
1.5.4) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี ระบบเงินสมทบ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
1.6) ระบบเช็ค
1.6.1) ตรวจสอบวันที่หน้าเช็คจะต้องไม่เป็นวันที่ล่วงหน้า หรือย้อนหลังไม่เกิน 7 วัน
1.6.2) นำข้อมูลการรับเงินด้วยเช็คไปจัดทำทะเบียนคุมเช็ค
1.6.3) ในกรณีเช็คขัดข้องสามารถบันทึกสถานะของเช็คเป็นเช็ คขัดข้อง เหตุผลที่เช็คขัดข้อง และ
วันที่เช็คขัดข้อง และปรากฏเลขที่ใบโอนการปรับปรุงบัญชีเนื่องจากเช็คขัดข้ องจากระบบ
บัญชีในใบเสร็จรับเงินที่เกิดจากการรับเช็คขัดข้องฉบับนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ
1.6.4) ในการรับชำระเช็คขัดข้อง ให้สามารถบันทึกการรับชำระได้ด้วยเงินสด หรือ Cashier Cheque
เป็นจำนวนเงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม หรือเงินสมทบและเงินเพิ่ม ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับหรือ
มากกว่าจำนวนเงินตามเช็คที่ขัดข้องเท่านั้น ไม่สามารถรับชำระด้วยเงินสดเป็นบางส่วน
หรือเช็คฉบับเดิม หรือเช็คของสถานประกอบการหรือผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา40
และระบบจะต้องเปลี่ยนสถานะของเช็คเป็นได้รับชำระแล้ว และวันที่รับชำระ
1.6.5) กรณีรับชำระเช็คขัดข้องจากการรับเงินด้วยเช็ค 1 ฉบับ ต่อใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ หากนายจ้าง
หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 นำใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมมายกเลิก ให้สามารถยกเลิกได้
โดยระบุสถานะใบเสร็จรับเงินให้ทราบว่าเป็นการยกเลิกจากการรับชำระเช็คขัดข้อง และ
ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้นายจ้าง หรือ ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือมาตรา 40 แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ระบบจะต้องตรวจสอบด้ว ยว่าใบเสร็จรับเงินที่ทำการยกเลิก ได้มีการออก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับหรือมากกว่าใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก
1.6.6) กรณีรับชำระเช็คขัดข้องจากการรับเงินด้วยเช็คหลายฉบับ ต่อใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ โดยที่เช็ค
ไม่ได้ขัดข้องทุกฉบับ หรือ การรับเงินด้วยเช็คและเงินสดด้วยใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน
ระบบต้องไม่สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมได้ ระบบจะต้องสามารถออกหนังสือ
เพื่อรับรองการรับชำระเงินตามเช็คที่ขัดข้องได้ตามจำนวนเงินที่เท่ากับเช็คที่ขัดข้องกรณีที่
ต้องชำระเงินมากกว่าเช็คขัดข้องให้ออกใบเสร็จรับเงินเพิ่ม
1.6.7) ออกรายงานการรับเช็ค รายงานเช็คขัดข้อง รายงานการรับชำระเช็คขัดข้อง และรายงาน
เช็คขัดข้องคงเหลือ โดยสามารถระบุวันที่ต้องการ และระบุธนาคารได้
1.6.8) สอบถามรายการรับเช็ค โดยระบุวันที่ หรือธนาคาร หรือเลขที่เช็คได้
1.6.9) สอบถามรายการเช็คขัดข้อง โดยระบุวันที่ หรือธนาคาร หรือเลขที่เช็คได้
1.6.10) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชี และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
1.7) ระบบสอบถามการรับเงิน
1.7.1) สอบถามข้อมูลใบเสร็จรับเงินได้ทุกรายการ โดยสอบถามผ่านเลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่
บัญชีนายจ้าง/ลำดับสาขา หรือเลขบัตรประชาชน หรือชื่อผู้ชำระเงิน หรือประเภทการชำระเงิน
1.7.2) นำข้อมูลการรับเงินทุกรายการไปจัดทำบัตรนายจ้าง/ลำดับสาขา และผู้ประกันตนมาตรา
39 และมาตรา 40 โดยสอบถามผ่านเลขที่บัญชีนายจ้าง เลขประจำตัวประชาชน
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1.7.3) นำข้อมูลการรั บเงินทุ กรายการไปจั ดทำเป็นใบรั บรองรายการการชำระเงินสมทบให้ สถาน
ประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
1.8) ระบบใบเสร็จรับเงิน
1.8.1) กรณีรับเงิน ระบบบันทึกรับเงิน ณ สำนักงาน และระบบบันทึกรับเงิน ผ่านธนาคารหรือ
หน่วยบริการอื่น ต้องสามารถสร้างเลขที่ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
โดยแยกตามรหัสสำนักงานประกันสังคม หากขึ้นปี พ.ศ. ใหม่ ระบบจะต้องกำหนดเลขที่
ใบเสร็จรับเงินเริ่มต้น Running Number จาก 1 เสมอ และระบบต้องทำการตรวจสอบ
Running Number ที่ใช้ไปแล้วจะไม่นำมาใช้ซ้ำอีก
1.8.2) ระบบจัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.8.3) ออกใบรับรองการรับชำระเงินได้ทุกกรณีจากทุกช่องทางการรับเงินยกเว้นใบเสร็จรับเงินที่
ยกเลิก โดยต้องระบุว่าเป็นการรับรองครั้งที่เท่าใด โดยมีรายงานสรุปรายงานรับรองการ
ชำระเงินแยกตามสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกสิ้นเดือน
1.8.4) พิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบด้วยกระดาษตามขนาดที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
1.8.5) นำข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินไปจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แยกตามสำนักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา และส่วนกลาง ดังนี้
1.8.5.1) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
1.8.5.2) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินแบบเล่ม
1.8.5.3) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินของธนาคารและหน่วยบริการ แยกตามช่องทางการรับ
ชำระเงิน
1.8.6) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
1.9) ระบบแก้ไข/ยกเลิก ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการรับชำระเงินตามเช็คที่ขัดข้อง
1.9.1) ระบบแก้ไข ต้องสามารถย้อนกลับไปแก้ไขตั้งแต่ต้น ใหม่ไ ด้ โดยเก็บประวัติการแก้ ไ ข
กำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติการแก้ไข และอย่างน้อยให้สามารถแก้ไขข้อมูลหลักๆ ยกเว้น
จำนวนเงินที่รับชำระตามใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
1.9.1.1) แก้ไขเลขที่บ ัญชีนายจ้าง ลำดับที่ส าขา งวดค่าจ้าง (ต้องไม่เป็นงวดค่าจ้า ง
ล่วงหน้า)
1.9.1.2) แก้ไขเลขประจำตัว ประชาชน มาตรา 39 งวดเดือน (ต้องไม่เป็นงวดค่าจ้าง
ล่วงหน้ายกเว้นกรณีอุทธรณ์)
1.9.1.3) เลขประจำตัวประชาชนมาตรา 40 แก้ไขงวดเดือน
1.9.1.4) มาตรา 33 และมาตรา 39 แก้ไขเงินสมทบ เงินเพิ่มตามกฎหมาย ได้แต่ต้องไม่
เกินยอดจำนวนเงินรวมที่ชำระ
1.9.1.5) มาตรา 40 แก้ไขเงินสมทบ เงินสมทบเพิ่มเติมฯ ได้ ได้แต่ต้องไม่เกินยอดจำนวน
เงินรวมที่ชำระ
1.9.1.6) แก้ไขวันที่นำฝาก หรือยอดยกไป ในใบเสร็จรับเงินชนิดเล่ม
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1.9.1.7) กรณีที่มเี งินสมทบ เงินเพิ่ม หรือเงินสมทบเพิ่มเติม มีการปรับปรุงบัญชี จะต้องมี
เลขที่ใบโอนจากระบบบัญชีกำกับในระบบรับเงิน
1.9.1.8) กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูล ให้ระบบออกรายงานการแก้ไขข้อมูลแยกตามช่องทาง
การรับเงินภายใต้สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกสิ้นเดือน
1.9.1.9) สอบถามประวัติการแก้ไขได้
1.9.1.10) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบเงินสมทบ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
1.9.2) ระบบยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
1.9.2.1) สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินได้โดยต้องมีผู้อนุมัติ และเก็บประวัติการยกเลิก
1.9.2.2) สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่รับเงิน ณ สำนักงานได้ภายในวันเดียวกับวันที่
รับเงิน และสามารถยกเลิกข้ามวันได้ โดยจะต้องมีเลขที่ใบโอนจากระบบบัญชี
กำกับในระบบรับเงิน
1.9.2.3) สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่รับผ่านช่องทางอื่น หรือหนังสือรับรองรับรองการ
รับชำระเงินตามเช็คที่ขัดข้อง จะต้องมีเลขที่ใบโอนจากระบบบัญชีกำกับใน
ระบบรับเงิน
1.9.2.4) เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบเงินสมทบ หรือระบบประโยชน์ทดแทนแล้วแต่กรณี
1.10) การจัดทำรายงานและสถิติอื่น ๆ
1.10.1) รายงานการรับเงิน กองทุนประกันสั งคม โดยแยกข้อมูลการรับเงินสมทบตามสำนักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา และรายงานการรับเงินรวมทั่วประเทศ
1.10.2) รายงานสรุปสถิติการรับเงินประจำเดือนตามรูปแบบที่กำหนด
1.10.3) รายงานเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ปรากฏในระบบการเงิน โดยแยกข้อมูลแต่ละช่องทางการรับ
เงินภายใต้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
1.10.4) รายงานอื่นตามรูปแบบที่กำหนด
1.11) มีเมนูช่วยเหลือบนหน้าจอการทำงาน
1.11.1) มีระบบช่วยการควบคุมและตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำงาน
1.11.2) ระบบที่สร้างจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานที่มีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าระบบ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1.11.3) มีระบบสำรองข้อมูล (Back Up) นำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อเกิดความเสียหายกับข้อมูล
2). ระบบจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม
ระบบจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลปลายทาง
ในการจ่ ายเงิ น ตามคำสั ่ งจ่ ายของกองต่ าง ๆ เช่ น สำนั กสิ ทธิ ประโยชน์ สำนั กจั ดระบบบริ การทางการแพทย์
สำนักเงินสมทบ ฯลฯ เป็นระบบที่ใช้บันทึก/แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติมและประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย
งานจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ ฯลฯ ให้แก่สถานพยาบาล งานจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีนอกเหนือเหมาจ่าย
งานจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้ง 7 กรณี งานเงินโอน งานจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แก่กรมสรรพากร งานจ่าย
เงินกองทุนเพื่อการบริหารสำนักงาน งานคืนเงินสมทบ การจ่ายคืนเงินผิดกองทุน งานการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ
รวมถึงการออกรายงานทุกประเภท
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2.1) ความสามารถในการทำงานของระบบต้องครอบคลุมการทำงานต่าง ๆ ทั่วประเทศประกอบด้วย
ข้อมูลคำสั่งจ่ายเงิน มีรายละเอียดรายการจ่ายเงินกรณีต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลการสั่งจ่ายเงิน
จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ข้อมูลการสั่งจ่ายเงินจากสำนักสิทธิประโยชน์ ข้อมูล
การสั่งจ่ายเงินจากสำนักเงินสมทบ ข้อมูลสั่งจ่ายจากกองบริหารการเงินและการบัญชี และข้อมูล
สั่งจ่ายอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) ข้อมูลสั่งจ่ายเงินจากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ มีการจ่ายเงินต่าง ๆ อาทิ
2.1.1.1) การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายสถานพยาบาล เป็นการจ่ายเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีเหมาจ่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศในความตกลง
ของประกันสังคมโดยการคำนวณตามอัตราที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
คิดเป็นจำนวนเงินต่อโรงพยาบาลในแต่ละเดือน เพื่อสั่งจ่ายเงิน
2.1.1.2) การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราการใช้บริการ เป็นการจ่ายเงิน
เพิ ่ ม เติ ม จากค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ เ หมาจ่ า ยสถานพยาบาลปกติ ใ ห้ กั บ
โรงพยาบาลปีละครั้ง ประมาณเดือนมีนาคมของปีถัดไป โดยการคำนวณตาม
อัตราที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
2.1.1.3) การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยงกรณีนี้ มีการจ่ายเพิ่มเติม
ตามมติคณะกรรมการประกันสังคม
2.1.1.4) การจ่ายเงินค่ายาต้านไวรัสเอดส์ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการวินิจฉัยจ่ายเงิน
ค่ายาต้านไวรัสเอดส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฯลฯ
2.1.2) ข้อมูลสั่งจ่ายเงินจากสำนักสิทธิประโยชน์ เป็นการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีต่าง ๆ มีการ
จ่ายประโยชน์ทดแทนทั้งส่วนกลางและประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา มีรายละเอียดดังนี้
2.1.2.1) การจ่ายประโยชน์ทดแทนที่ส่วนกลางโดยกองบริหารการเงินและการบัญชี
2.1.2.2) จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีกรณีนอกเหนือเหมาจ่าย เป็นการจ่ายเงินให้กับ
โรงพยาบาล ซึ่งทำหน้าที่เบิกแทนผู้ประกันตนหลายๆคนต่อหนึ่งโรงพยาบาล
2.1.2.3) จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร เป็นการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน
มีการประมวลผลจ่ายเงินเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีปริมาณข้อมูล จำนวนมาก
ประมาณ 800,000 รายการต่อเดือน
2.1.2.4) จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมการจัดหางาน
เช่น การขึ้นทะเบียนว่างงาน การรายงานตัว เพื่อวินิจ ฉัยอนุมัติสั่งจ่ายประโยชน์
ทดแทน โดยประมวลผลตัดจ่ายเงินทุกวันทำการ และจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงิน
ผ่านธนาคารต่าง ๆ ที่ตกลงกับสำนักงานประกันสังคม
2.1.2.5) จ่ายประโยชน์ทดแทนค่าฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ด้วยคำสั่งจ่ายเงินและอนุมัติ
จ่ายเงินให้แก่ สถานพยาบาล ผู้ประกันตนฯลฯ
2.1.2.6) การจ่ายประโยชน์ทดแทนที่ประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา
2.1.2.7) จ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนกรณี 4 กรณี เจ็ บ ป่ ว ย คลอดบุ ต ร ตาย ทุ พ พลภาพ
การจ่ายเงินกรณีนี้มีรายละเอียดการจ่ายแยกตามสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท
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ตามคำสั่งจ่ายเงิน โดยมีการจ่ายให้ผู้ประกันตนแต่ละราย และจ่ายให้โรงพยาบาล
ซึ่งรับเงินแทนผู้ประกันตนหลายคน ๆ
2.1.2.8) จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีกรณีชราภาพมี 2 ประเภท บำเหน็จชราภาพและ
บำนาญชราภาพ
2.1.3) ข้อมูลสั่งจ่ายจากสำนักเงินสมทบ มีการจ่ายคืนเงินสมทบโดยการเชื่อมโยงจากเลขที่รับ
สำนักเงินสมทบ โดยระบบพร้อมกับรายละเอียดการจ่ายเงิน เช่น เลขที่บัญชีนายจ้ าง
ชื ่ อ สถานประกอบการ จำนวนเงิ น แยกตามกรณี ต ่ า ง ๆ เช่ น เดี ย วกั บ การรั บ เงิ น
ตามใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
2.1.3.1) การบันทึกการจ่ายคืนเงินสมทบ ใช้เลขที่รับดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเงินสมทบ
2.1.3.2) การจ่ายคืนเงินผู้ประกันตน มาตรา 33 (C3) และมาตรา 39 (C4)
2.1.3.3) จ่ายคืนเงินนายจ้างราชการ (C1) และนายจ้างเอกชน (C2)
2.1.3.4) ขอคืนเงินสมทบผ่านระบบเงินสมทบ บันทึกแยกจำนวนเงิน 4 กรณี 2 กรณี
2.1.4) ข้อมูลการสั่งจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจากกองบริหารการเงินและการบัญชี ระบบต้องสามารถ
รองรั บ การบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการจ่า ยเงิ น จากเอกสารคำสั ่ ง จ่ า ยเงิ นต่ าง ๆ จากกอง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกใบสำคัญการจ่ายเงินในระบบและเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบบัญชีอัตโนมัติ
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.4.1) การจ่ายเงินโอนเงิน (TR) ให้จังหวัดกรณีประโยชน์ทดแทน 4 กรณี/2 กรณี/
ว่างงาน ฯลฯ เป็นการจ่ายเงินให้กองบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ มีการบันทึกรายละเอียด ข้อมูลเพื่อการ
จ่ายเงิน เช่น เลขที่หนังสือ ประเภทการจ่ายเงิน เลขที่เช็ค จังหวัดที่ต้องการโอนเงิน
จำนวนเงิน วงเงินคงเหลือของแต่ละจังหวัด เป็นต้น
2.1.4.2) การบันทึกโอนเงินจากธนาคารพาณิชย์อื่ นที่เข้าโครงการเข้าบัญชีเงินกองทุน
ประกันสังคมบัญชีที่ 3 ธนาคารกรุงไทยและออกใบสำคัญรับเงิน เชื่อมโยงข้อมูล
ไประบบบัญชีอัตโนมัติ
2.1.4.3) การจ่ า ยคื น เงิ น ผิ ด กองทุ น ฯ เลขที ่ ค ำสั ่ ง เกิ ด จากกองบริ ห ารการเงิ น และ
การบัญชี เพื่อบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินต่าง ๆ
2.1.4.4) การจ่ า ยปลู ก ถ่ า ยไขกระดู ก ส่ ง ข้ อ มู ล เป็ น รู ป แบบเอกสารการจ่ า ยเงิ น จาก
สำนักสิทธิประโยชน์ กองบริหารการเงินและการบัญชีต้องบันทึกรายละเอียดการ
จ่ายเงินเพื่อสร้างคำสั่งจ่ายเงิน
2.1.4.5) การจ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงาน บันทึกการจ่ายเงินตามคำสั่งจ่ายของ
ผู้บริหารสำนักงาน
2.1.4.6) การจ่ายสรรพากร ระบบสามารถเก็บข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายสะสมเป็นรายเดือน
และกองบริ ห ารการเงิ นและการบัญ ชี ส ามารถดึ ง ข้ อ มูล การจ่า ยเพื ่ อ บั นทึก
รายละเอียดการจ่ายเงินให้กรมสรรพากรได้
2.1.4.7) เงินทดรองจ่าย บันทึกรายละเอียดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี
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2.1.4.8) ทะเบี ย นคุ ม ภาษีแ ยกภายใต้ เลข RUNNING ของแต่ ล ะสำนั ก งานเขตพื ้นที่/
จังหวัด/สาขา
2.1.4.9) การจ่ายเงิน อื่น ๆ ณ กองบริหารการเงินและการบัญชี ระบบสามารถรองรับ
การบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการจ่ า ยเงิ นกรณี อ ื ่ น เพื ่ อ ให้ อ อกใบสำคั ญ จ่ า ยและ
เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี
2.1.4.10) ทะเบียนคุมเช็ค ระบบสามารถดึงรายละเอียดการใช้เช็คของธนาคารต่าง ๆ ได้
ตามต้องการ
2.1.4.11) ระบบต้องสามารถควบคุมยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 3
ซึ่งกระจายอยู่ตามสำนักงานประกันสังคมทั่ว ประเทศ โดยสามารถเชื่ อมโยง
ระบบการเงินกับระบบบัญชี และระบบการเงินกับระบบ Corporate Bank ของ
ธนาคาร และสามารถแจ้งเตือนเป็นตัวแดงเพื่อโอนเงินเพิ่มเติม เมื่อยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีที่ 3 ต่ำกว่ายอดเงินตามเกณฑ์ที่กำหนด ระบบต้องสามารถแสดง
ยอดเงิ น ที ่ โ อนได้ ใ นแต่ ล ะบั ญ ชี ด ้ ว ย ระบบสามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เพื่ อ
เปรียบเทียบการรับ – จ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินกองทุน (Cash Flow) ระบบ
ต้องสามารถให้แก้ไขข้อกำหนดยอดเงินตามเกณฑ์ และยอดเงินที่สามารถโอนเข้า
บัญชีที่ 3 ได้ตลอดเวลา
2.1.4.12) ระบบต้องสามารถเรียกรายงานบัญชีที่ 3 ที่มียอดเงินในบัญชีต่ำกว่าเกณฑ์
ที่กำหนดได้ทุกวัน เพื่อนำรายงานมาประกอบเป็นหลักฐานเสนอเรื่องโอนเงิน
เพิ่มเติมเข้าบัญชี และระบบต้องสามารถนำยอดเงินคงเหลือเชื่อมโยงไปในเรื่องที่
เสนอโอนเงินโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
2.1.4.13) ระบบต้องสามารถเรียกรายงานโอนเงินประโยชน์ทดแทนให้เขตพื้นที่/จังหวัด/
สาขา ได้ โดยแบ่ ง เป็ น รายเดื อ น รายไตรมาส รายปี (ทั ้ ง ปี ป ฏิ ท ิ น และ
ปีงบประมาณ) และรายงานอื่น ๆ ที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องใช้ (สามารถ
กำหนดได้โดยส่วนกลาง)
2.1.4.14) ระบบต้องสามารถเพิ่มเติมหน้าจอการโอนเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรณีว่างงาน
2.1.4.15) ระบบต้องสามารถเพิ่มเติมหน้าจอการโอนเงินเข้าบัญชีที่ 3 (เพื่อการจ่ายเงิน)
แยกตามธนาคารต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการตามบันทึกข้อตกลง
2.1.4.16) ระบบต้องสามารถเรียกรายงานการโอนเงินสมทบกรณีว่างงาน และรายงานการ
โอนเงินกรณีว่างงานเข้าบัญชีที่ 3 (เพื่อการจ่ายเงิน) แยกตามธนาคารต่าง ๆ
ที่เข้าร่วมโครงการตามบันทึกข้อตกลง
2.1.4.17) ระบบการเงินต้องสามารถควบคุมยอดเงินคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรณี
ว่างงานบัญชี 3 (เพื่อการจ่ายเงิน) ของธนาคารต่าง ๆ ได้โดยสามารถดึงข้อมูล
การอนุมัติการจ่ายเงินกรณีว่างงานจากหน้าจอจ่ายเงินในระบบการเงินและยอด
รับโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อทำการคำนวณยอดคงเหลือที่แท้จริงได้
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2.2) การบันทึกข้อมูลทะเบียนการจ่ายเงิน ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ
2.2.1) รายละเอียดข้อมูลผู้รับเงิน ชื่อ –นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น
2.2.2) รายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับเงินตามกฎหมาย เป็นต้น
2.2.3) รายละเอียดข้อมูลผู้จ่ายเงิน ผู้อนุมัติจ่ายเงิน เป็นต้น
2.2.4) รายละเอียดข้อมูลสถานพยาบาล เช่น ชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มอบอำนาจ อัตราภาษี เลขที่บัญชี
ธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และที่อยู่ เป็นต้น
2.2.5) รายละเอียดการจ่ายค่าฟื้นฟูฯ อาทิ ประวัติการรักษา การกายภาพบำบัด เป็นต้น
2.2.6) รายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 3 ของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/
จังหวัด/ สาขา
2.2.7) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงิน
2.3) การประมวลผลการจ่ายเงิน ระบบต้องสามารถรองรับการจ่ายเงินตามรูปแบบคำสั่งจ่ายเงินประเภท
ต่าง ๆ โดยข้อมูลการสั่งจ่ายตามคำสั่งจ่ายเงิน เช่น สามารถเลือกอนุมัติจ่ายเป็นจำนวนรายคำสั่งจ่าย
บันทึกขออนุมัติสั่งจ่ายเป็นกลุ่มคำสั่งจ่าย ในการประมวลผลการสั่งจ่ายแต่ละประเภทมีวิธีการที่
แตกต่างกันตามเงื่อนไขการจ่ายเงินของแต่ละประเภท และวิธีการจ่ายเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1) ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลคำสั่งจ่ายเงินจากระบบงานที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบคำสั่งจ่าย
ที่แตกต่างกันจากกองที่เกี่ยวข้อง เพื่อบันทึกรายละเอียดตามเงื่อนไขการจ่ายเงินแต่ละ
ประเภท เพื่อประกอบการจ่ายเงิน เช่น
2.3.1.1) เรียกข้อมูลคำสั่ งจ่ายเป็นกลุ่มโดยการประมวลผล เพื่อดำเนินการตั ดจ่ายแต่ละ
รายคำสั่งโดยระบบ เช่น การจ่ ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย มีการ
ประมวลผลจ่ า ยเงิ น ต่ อ คำสั ่ ง จ่ า ยโดยวิ ธ ี ก ารรั บ เงิ น ผ่ า นธนาคารเป็ น กลุ่ ม
โรงพยาบาล และมีการตัดจ่ายแต่ละเลขคำสั่ง/โรงพยาบาล
2.3.1.2) เรียกข้อมูลทีละคำสั่งจ่าย เพื่อจัดกลุ่มและดำเนินการตัดจ่ายรวม เช่น การจ่ายเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย เป็นต้น
2.3.1.3) เรียกข้อมูลคำสั่งจ่ายแต่ละคำสั่งมาตัดจ่ายทีละคำสั่ง เช่น การจ่ายเงินประโยชน์
ทดแทน ทั้ง 7 กรณี เป็นต้น
2.3.1.4) เรียกข้อมูลคำสั่งจ่ายเงินตามเงื่อนไขการจ่ายเงินแต่ละประเภท
2.3.2) สร้างข้อมูลรองรับการประมวลผลวิธีการต่าง ๆ โดยแยกตามกลุ่มข้อมูลและวิธีการจ่ายต่าง ๆ
มีรายละเอียด อาทิ
2.3.2.1) การบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ อาทิ การจ่ายให้โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ
2.3.2.2) มีการจ่ายรายเดือน จ่ายรายปี บันทึกรายละเอียดของเช็ค การบันทึก(ขอ)อนุมัติ
ลงนามแยกตามวิ ธ ี ก ารรั บ เงิน เช่ น โอนผ่ า นธนาคาร รั บ สำนั ก งาน ส่ ง เช็ค
ทางไปรษณีย์ เป็นต้น
2.3.2.3) บันทึกอนุมัติจ่ายเงินกรณีต่าง ๆ เช่น บันทึกสถานะการอนุมัติ พิมพ์รายละเอียด
ประกอบการลงนามในเช็ค
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2.3.3) ระบบสามารถอนุมัติสั่งจ่ายตามกลุ่มของข้อมูลคำสั่งการจ่ายเงิน เช่น
2.3.3.1) เรียกข้อมูลคำสั่งจ่ายเป็นกลุ่มโดยการประมวลผลแบบ Batch หรือวิธีที่ดีกว่านี้
2.3.3.2) การดำเนินการตัดจ่ายแต่ละรายคำสั่ง กลุ่มคำสั่งจ่ายเงิน
2.3.3.3) เรียกข้อมูลทีละคำสั่งจ่าย เพื่อจัดกลุ่มและดำเนินการตัดจ่ายรวม
2.3.3.4) เรียกข้อมูลคำสั่งจ่ายแต่ละคำสั่งมาตัดจ่ายทีละคำสั่งตามข้อเท็จจริงของผู้รับเงิน
2.3.4) การประมวลผลการจ่ายเงินแยกตามกลุ่มข้อมูลและวิธีการจ่ายต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด
การบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินต่าง ๆ อาทิ การประมวลผล กรณีเหมาจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ มีขั้นตอนการประมวลผลดังนี้
2.3.4.1) บันทึกเช็ครับเงินผ่านธนาณัติ ผ่านธนาคาร รับเงิน ณ สำนักงานประกันสังคม
2.3.4.1.1) แยกตามประเภทโรงพยาบาล รพ.รัฐ บาล รพ.เอกชน ธนาคาร
เลขที่เช็ค
2.3.4.1.2) ธนาคาร รพ.เอกชน เดือน ธนาคาร เลขเช็ค
2.3.4.1.3) บันทึกเช็ครับสำนักงาน จ่ ายประจำเดือน ประเภท รพ.รัฐ บาล
รพ.เอกชน
2.3.4.1.4) บันทึกเช็คส่งไปรษณีย์ เดือน ประเภท รพ.รัฐบาล รพ.เอกชน
2.3.4.2) บันทึกการ(ขอ)อนุมัติลงนามแยกตามประเภท รพ.รัฐบาล รพ.เอกชน
2.3.4.3) บันทึกการอนุมัติจ่ายเงินโรงพยาบาล ประจำเดือน
2.3.4.3.1) มีการขออนุมัติแบบ Real Time และแบบ Batch เพื่อออกใบสำคัญ
ในขั้นตอนถัดไป
2.3.5) การจ่ายเงินกรณี นอกเหนือเหมาจ่าย วิธีปัจจุบัน เป็นการจ่ายเงินให้ รพ.โดยเลขที่รับแจ้ง
มีการจ่ายให้ผู้ประกันตนหลายคนที่เลือกโรงพยาบาลเดียวกัน มีขั้นตอนประมวลผลดังนี้
2.3.5.1) โดยโรงพยาบาลเบิ ก แทนผู ้ ประกั น ตนดึ ง ข้ อ มู ล โดยเลขที ่ รั บ แจ้ ง จากสำนัก
สิทธิประโยชน์ เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานการจ่ายเงิน
2.3.5.2) บันทึกเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน ขออนุมัติจ่ายเงิน
2.3.5.3) บัน ทึกอนุมัติจ่ายเงินแต่ล ะเลขที่รับแจ้งภายใต้รหัส สถานพยาบาลเดียวกั น
เพือ่ ตัดจ่ายและออกใบสำคัญรับเงิน 1 ใบ ต่อหนึ่งเลขที่รับแจ้ง หรือหลายเลขที่รับแจ้ง
2.4) การอนุมัติ จ ่ายเงิน /การออกใบสำคัญจ่ายเงิน เมื่ออนุมัติจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบสามารถ
ดำเนินการตามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินดังนี้
2.4.1) การจ่ายเงินต้องมีระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น
2.4.1.1) อนุมัติจ่ายเงินโดยผู้มีอำนาจที่ได้รับอนุมัติ
2.4.1.2) ระบบตัดจ่ายเพื่อสร้างเลขที่ใบสำคัญรับเงิน และวันที่จ่ายเงินอัตโนมัติ
2.4.1.3) การยกเลิกหรือ แก้ไขการจ่ายเงิน อาทิ การเปลี่ยนสถานะการจ่ายเงินให้เป็น
“C” หมายถึงการยกเลิกใบสำคัญจ่ ายเงิน ในช่องสถานะการจ่ายเงิน และบันทึก
USER-ID ของผู้ยกเลิก
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2.4.1.4) การยกเลิกใบสำคัญต้องดำเนินการภายในวันเดียวกันกับวันที่จ่ายเงิน จะยกเลิก
ข้ามวันไม่ได้
2.4.1.5) ระบบยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลตามเงื่อนไขและบันทึกรายละเอียดการยกเลิก และ
เก็บประวัติการยกเลิกแก้ไข
2.4.1.6) สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เอกสารอ้ า งอิ ง ประกอบการจ่ า ยเงิ น ได้ เช่ น เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ธนาณัติ รหัสสาขาไปรษณีย์ เป็นต้น
2.4.2) การพิมพ์ใบสำคัญจ่ายเงินโดยสำนักงานเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา นั้นๆและสามารถใช้ฟังชันก์
สนับสนุนการทำงานให้รวดเร็ว เช่น
2.4.2.1) การพิมพ์หนังสือแจ้งโรงพยาบาลภายใต้ใบสำคัญจ่ายเงิน
2.4.2.2) พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.4.3) ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงเลขที่ใบสำคัญจ่ายสู่ระบบอื่นได้ เช่น
2.4.3.1) การ FLAG สถานะการจ่ายเงินในระบบประโยชน์ ในเลขที่คำสั่งจ่ายเงิน
2.4.3.2) นำเลขที่ใบสำคัญเก็บในฐานข้อมูลการคืนเงินของระบบเงินสมทบเพื่อให้การ
สอบถามข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2.4.3.3) เก็บข้อมูลการจ่ายภาษีรวบรวม เพื่อจ่ายภาษีเดือนละครั้ง
2.4.4) ข้อมูลที่ได้จากระบบ เช่น ข้อมูลภาษี ข้อมูลทะเบียนเช็ค
2.4.5) การยกเลิกใบสำคัญจ่ายเงิน ให้ยกเลิกไปถึงที่มาของข้อมูล
2.5) ข้อมูลการจ่ายเงิน เมื่อมีการจ่ายเงินออกจากระบบให้ผู้รับเงิน รายงานการจ่ายเงินประจำวัน แยกตาม
ประเภทการใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลภาษี ข้อมูลการใช้เช็ค ข้อมูลเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถ
ประมวลผลข้อมูลจ่ายเงิน ส่งธนาคารต่าง ๆ และหน่วยบริการอื่น โดยวิธี ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
เชื่อมโยงไปสู่ระบบบัญชีด้านจ่ายเงินได้ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นต้น
2.5.1) ข้อมูลจ่ายเงินเหมาจ่ายสถานพยาบาลประมวลผลข้อมูลส่งธนาคารในรูปแบบที่สำนักงาน
ตกลงรูปแบบกับธนาคารต่าง ๆ พร้อม เช็ค
2.5.2) ข้อมูลจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน
2.5.2.1) ข้อมูลกรณีสงเคราะห์บุตรมีจำนวนข้อมูลขณะนี้ประมาณ 800,000 รายการ นำเทป
ข้อมูลส่งธนาคาร พร้อมเช็คแยกแต่ละธนาคาร
2.5.2.2) ข้อมูลกรณีว่างงาน ประมวลผลข้อมูลส่งทุก ๆ วัน โดยวิธีการ FTP หรือวิธ ีการ
ที่ดีกว่านี้และมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่า
2.5.3) ข้อมูลจ่ายเงินโอน รูปแบบการนำส่งแล้วแต่ธนาคารกำหนด
2.5.4) ข้อมูลจ่ายเงินกรณีผ่านไปรษณีย์
2.5.5) ข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อออกรายงานต่าง ๆ
2.5.6) ข้อมูลจ่ายเงินผ่านหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตกลงกับสำนักงานประกันสังคม
2.5.7) การสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินกรณีต่าง ๆ เช่น
2.5.7.1) สอบถามการจ่ายเงินตามรหัสสถานพยาบาล/เลขที่บัญชีนายจ้าง/เลขที่บั ตร
ประชาชน/รหัสจังหวัด/สาขา
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2.5.7.2) สอบถามเหมาจ่ายตามเลขที่บันทึก
2.5.7.3) สอบถามรายการจ่าย รพ. ส่งธนาคาร ประจำเดือน
2.5.7.4) สอบถามตามเลขที่คำสั่งจ่ายเงิน
2.5.7.5) สอบถามการจ่ายเงินตามเลขที่ใบสำคัญ
2.5.7.6) สอบถามการจ่ายโดยเช็ค/เงินสด
2.5.7.7) สอบถามการจ่ายตามวิธีการจ่ายเงิน
2.6) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.6.1) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ
2.6.1.1) ข้อมูลทะเบียนประวัตินายจ้างและผู้ประกันตน
2.6.1.2) ข้อมูลระบบเงินสมทบ
2.6.1.3) ข้อมูลระบบประโยชน์ทดแทน
2.6.1.4) ข้อมูลระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
2.6.1.5) ข้อมูลระบบบริการทางการแพทย์
2.6.1.6) ข้อมูลระบบงานกองทุนเงินทดแทน
2.6.1.7) ข้อมูลระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
2.6.2) การดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกใบสำคัญรับเงินมีส่วนสำคัญอื่น เช่น
2.6.2.1) การแก้ไข ยกเลิกต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบรับเงิน-จ่ายเงิน
2.6.2.2) ระบบป้องกันไม่ให้สามารถเรียกข้อมูลคำสั่งจ่ายเงินเดิมที่ได้จ่ายเงินแล้ว มาบันทึก
จ่ายเงินซ้ำได้อีก
2.6.2.3) ระบบป้องกันคำสั่งจ่ายที่ยังมิได้อนุมัติสั่งจ่ายในระบบมาบันทึกจ่ายเงินได้
2.6.2.4) คำสั่งจ่ายที่ดำเนินการนอกระบบให้สามารถบันทึกเพิ่มและสร้างเลขที่คำสั่งจ่าย
ในระบบได้
2.6.3) การทำงานของระบบจะต้องมีฟังก์ชันการทำงาน ที่มีขีดความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่า
ระบบที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อความสะดวก รวดเร็ว เช่น
2.6.3.1) ขอดูรายการบัญชี จัดเรียงรายการบัญชี อธิบายรายการ อนุมัติรายการ ออกจาก
ระบบ พิมพ์รายการ ชื่อบัญชี ลบรายการบัญชี ฯลฯ
2.6.3.2) ระบบจัดเก็บประวัติผู้เข้าใช้ระบบตั้งแต่เริ่มบันทึกจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และมี
ระบบสำรองข้อมูลทั้งหมดสามารถสอบถาม ข้อมูลได้โดยสะดวก มีระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.6.3.3) กรณีเครื่องขัดข้องและดำเนินการจ่ายเงินด้วยมือ (Manual) ไปแล้ว ให้สามารถ
บันทึกข้อมูลตัดจ่ายในระบบได้
2.7) รายงานจากระบบ เช่น
2.7.1) รายงานการจ่ายเงินประจำวัน เช่น รายงานจ่ายเงินเรียงตามเลขที่ใบสำคัญรับเงิน เป็นต้น
2.7.2) รายงานประจำเดือน เช่น รายงานบัตรโรงพยาบาล รายงานสรุปจ่ายเงินประจำเดือน เป็นต้น
2.7.3) รายงานจำปี เช่น รายงานสรุปจ่ายเงินประจำปี เป็นต้น
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2.7.4) เอกสารอื่นที่จัดพิมพ์จากระบบเช่น
2.7.4.1) ใบสำคัญรับเงิน
2.7.4.2) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะต้องสร้างเลขที่จากระบบ
2.7.4.3) หนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ/สถานพยาบาล
2.7.4.4) หนังสือถึงผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค
2.7.4.5) หนังสือแจ้งธนาคารโอนเงิน
กลุ่มระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลและเชื่อมต่อการทำงานกับระบบอื่น ดังนี้
(1) ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
(2) ระบบเงินสมทบ
(3) ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
(4) ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
กลุ่มข้อมูลหลักของระบบ
- ข้อมูลการรับเงิน
- ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการรับเงิน
- ข้อมูลรับชำระเงินด้วยเช็ค
รายงานที่ได้รับจากระบบ อาทิ
- รายงานการจ่ายเงินประจำวัน
- รายงานจ่ายเงินสถานพยาบาลประจำวัน
- รายงานการจ่ายธนาณัติประจำวัน
- รายงานการจ่ายผ่านธนาคารประจำวัน
- รายงานการจ่ายเงินสดประจำวัน
- สรุปจ่ายประโยชน์ฯประจำวัน
- สรุปจ่ายตามสิทธิ แยกตามวิธีจ่าย
- สรุปการจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์
- สรุปการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์
- รายงานการจ่ายสงเคราะห์บุตร
- รายงานจ่ายกรณีชราภาพ
- รายงานโอนเงิน/รับเงินเข้ากองทุนฯ
- รายงานโอนเงินสงเคราะห์บุตร
- สรุปจ่ายเงินตามสิทธิแยกตามประเภท
- รายงานการรับเงินรอเรียกคืน
- รายงานจ่ายเงินว่างงาน
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8. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
วัตถุประสงค์
ระบบบัญชีกองทุน ประกันสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานระบบงานบัญชีกองทุนประกันสังคมแบบ
ออนไลน์ทั่วประเทศสามารถบันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ เช่น บัญชีรายวัน การรับเงินบัญชีรายวันจ่ายเงิน การทำบัญชี
แยกประเภท รวมถึงการจัดทำงบการเงินอย่างอัตโนมัติสามารถรองรับการเชื่อมโยงจากระบบการเงินเข้าสู่ระบบ
บัญชีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบันทั่วประเทศและออกรายงานต่าง ๆ ตามต้องการ
มีฟังก์ชั่นการทำงานที่สมบูรณ์ ยืดหยุ่น ผู้ใช้สามารถประปรุงแก้ไขการทำงานบางอย่างได้ตามสิทธิการใช้งาน
มีมาตรฐานสอดคล้องในการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ระบบรับเงิน-จ่ายเงิน ระบบประโยชน์
ทดแทน ระบบเงินสมทบ เป็นต้น มีความปลอดภัยระหว่างการเชื่อมโยงข้อมู ล นอกจากนี้ต้องต้องเป็นระบบบัญชีที่
สอดคล้องกับระบบบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ระบบที่พัฒนาจะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้ อ งเป็ น อิ ส ระ (Independent) ในเชิ ง ของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร, Web Server และ DBMS โดยต้ อ ง
สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบงานที่สำนักงานประกันสังคม
ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, J2EE Application Server
และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคมมีขอบเขตงานตั้งแต่ การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น บัญชีรายวัน
การรับเงินบัญชีรายวันจ่ายเงิน การทำบัญชีแยกประเภท รวมถึงการจัดทำงบการเงินอย่างอัตโนมัติ การประมวลผล
จ่ายเงินในกรณีต่าง ๆ เช่น ว่างงาน สงเคราะห์บุตร ชราภาพ เจ็บป่วย เป็นต้น สามารถรองรับการเชื่อมโยงจาก
ระบบการเงินเข้าสู่ระบบบัญชีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบันทั่วประเทศและ
ออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานผังบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม บัญชีแยกประเภท รายงานการรั บ-จ่ายเงิน
งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน ผู้ใช้สามารถประปรุงแก้ไขการทำงานบางอย่างได้ตามสิทธิการใช้งาน
มีมาตรฐานสอดคล้องในการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ระบบรับเงิน-จ่ายเงิน ระบบประโยชน์
ทดแทน ระบบเงินสมทบ เป็นต้น มีความปลอดภัยระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูล และต้องเป็นระบบบัญชีที่สอดคล้อง
กับระบบบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงาน ดังนี้
1). ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงานของสำนักบริหารการลงทุน/สำนักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศอย่างน้อยต่อไปนี้
1.1) รายละเอียดรายการจ่ายเงินประกอบด้วย
1.1.1) ระบบสามารถอ่านข้อมูลคำสั่งจ่ายเงินต่าง ๆได้ทุกกรณี
1.1.2) ข้อมูลจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ จากสำนักสิทธิประโยชน์
1.1.3) ข้อมูลจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์จากสำนักจัดระบบริการทางการแพทย์
1.1.4) ข้อมูลจ่ายคืนเงินสมทบ และอื่น ๆ จากสำนักเงินสมทบ
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1.1.5) ข้อมูลการจ่ายเงินจากกองบริหารการเงินและการบัญชี กองบริหารการลงทุน/สำนักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา บันทึกเข้าสู่ระบบจ่ายเงิน
1.1.6) ข้อมูลจ่ายประโยชน์ทดแทนต่างๆจากสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
1.1.7) ข้อมูลเชิงลึกของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แยกตามรายการเพื่อลงบัญชี
1.1.8) TRANSACTION บันทึกรายการจ่ายเงินประจำวันอัตโนมัติ
1.1.9) TRANSACTION บันทึกรายการเงินรอเรียกคืนประจำวันอัตโนมัติ
1.1.10) สามารถรองรับการเชื่อมโยงการจ่ายเงินจากทุกระบบของสำนักงานประกันสังคม เช่น
ระบบประโยชน์ ระบบบริการทางการแพทย์ ระบบสมทบ ระบบการเงิน ระบบบำเหน็จ
ชราภาพ ระบบบำนาญชราภาพ ระบบมาตรา 40 ฯลฯ มาบันทึกรายการบัญชีประจำวัน
อัตโนมัติ และออกรายงานทางการเงินได้
1.1.11) สามารถรองรับการจ่ายเงินผ่านสื่ออื่น ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมพัฒนาขึ้นเชื่อมข้อมูล
สู่ระบบบัญชี
1.2) บันทึกรายการในสมุดรายวันจ่ายประจำวันโดยอัตโนมัติ
1.2.1) TRANSACTION บันทึกรายการจ่ายเงินประจำวันอัตโนมัติ
1.2.2) TRANSACTION บันทึกรายการเงินรอเรียกคืนประจำวันอัตโนมัติ
1.2.3) TRANSACTION สื่อข้อมูลกรณีต่าง ๆ จากธนาคาร และจากหน่วยบริการอื่น ๆ เช่น ข้อมูล
กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน
1.3) บันทึกรายการในใบโอนประจำวันโดยอัตโนมัติ
1.3.1) TRANSACTION บันทึกรายการจ่ายเงินประจำวันอัตโนมัติ
1.3.2) TRANSACTION บันทึกรายการเงินรอเรียกคืนประจำวันอัตโนมัติ
1.3.3) TRANSACTION สื่อข้อมูลกรณีต่าง ๆ จากธนาคาร หรือจากหน่วยบริการอื่น ๆ เช่น ข้อมูล
กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน
1.4) บันทึกรายการจากหน้าจอออนไลน์ เช่น
1.4.1) การบันทึกรายการจ่ายเงินที่ไม่ผ่านระบบจ่ายเงินอัตโนมัติ
1.4.2) การบันทึกใบโอน/อนุมัติใบโอนเพื่อปรับปรุงบัญชี
1.4.3) การบันทึกการโอนเงินผ่านธนาคาร
1.5) รายการลงบัญชีแยกประเภท
1.5.1) ประมวลผลลงบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ตามที่กำหนด
1.6) มีหน้าจอสำหรับนำข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่ระบบ เพื่อรอประมวลผลบันทึกรายการบัญชี
2). รายละเอียดการรับเงินต้องสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลการรับเงินกรณีต่าง ๆ ได้
2.1) ระบบสามารถอ่านข้อมูลการรับเงินต่าง ๆ ได้ทุกกรณี
2.1.1) ข้ อ มู ล รั บ เงิ น จากกองการเงิ น สำนั ก งานบริ ห ารการลงทุ น /สำนั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
2.1.2) ข้อมูลรับคืนเงินประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ จากกองประโยชน์ทดแทน
2.1.3) ข้อมูลรับคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์จากกองประสานการแพทย์
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2.1.4) ข้อมูลการรับเงินจากกองเงินสมทบ
2.1.5) ข้อมูลเชิงลึกของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แยกตามรายการเพื่อลงบัญชี
2.1.6) TRANSACTION บันทึกรายการรับเงินประจำวันอัตโนมัติ
2.1.7) TRANSACTION บันทึกรายรับเงินรอเรียกคืนประจำวันอัตโนมัติ
2.1.8) TRANSACTION ข้อมูลการรับเงินจากธนาคาร และหน่วยบริการอื่น ๆ
2.2) บันทึกรายการในสมุดรายวันรับเงินประจำวันโดยอัตโนมัติ
2.2.1) TRANSACTION บันทึกรายการรับเงินประจำวันอัตโนมัติ
2.2.2) TRANSACTION บันทึกรายการเงินรอเรียกคืนประจำวันอัตโนมัติ
2.2.3) TRANSACTION การรับเงินสื่อข้อมูลกรณีต่าง ๆ จากธนาคาร และหน่วยบริการอื่น ๆ เช่น
ข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านอินเตอร์เน็ต เงินเข้าบัญชีไม่ได้จากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯลฯ
2.3) บันทึกรายการใบโอนประจำวันโดยอัตโนมัติ
2.3.1) TRANSACTION บันทึกรายการรับเงินประจำวันอัตโนมัติ
2.3.2) TRANSACTION บันทึกรายการเงินรอเรียกคืนประจำวันอัตโนมัติ
2.3.3) TRANSACTION การรับเงินสื่อข้อมูลกรณีต่าง ๆ จากธนาคารและหน่วยบริการอื่น ๆ เช่น
ข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านอินเตอร์เน็ต เงินเข้าบัญชีไม่ได้จากธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฯลฯ
2.4) การบันทึกรายการจากหน้าจอออนไลน์ เช่น
2.4.1) รายการรับเงินที่ไม่ผ่านระบบรับเงินอัตโนมัติ
2.4.2) การบันทึกใบโอน/อนุมัติใบโอนเพื่อปรับปรุงบัญชี
2.4.3) ข้อมูลรับเงินสมทบผ่านธนาคาร
2.4.4) กรณีอื่น ๆ
2.5) รายการลงบัญชีแยกประเภท
2.5.1) ประมวลผลลงบัญชีแยกประเภท
2.6) สามารถรองรั บ การเชื ่ อ มโยงการรั บ เงิ น จากทุ ก ระบบของสำนั ก งานประกั น สั ง คม เช่ น
ระบบประโยชน์ ระบบบริการทางการแพทย์ ระบบสมทบ ระบบการเงิน ระบบบำเหน็จชราภาพ
ระบบบำนาญชราภาพ ระบบมาตรา 40 ฯลฯ มาบันทึกรายการบัญชีประจำวันอัตโนมัติ และออก
รายงานทางการเงินได้
2.7) สามารถรองรับการเชื่อมโยงการรับชำระเงินผ่านช่องทางอื่นตามที่สำนักงานประกันสังคมพัฒนาขึ้น
มาบันทึกรายการบัญชีอัตโนมัติ และออกรายการทางการเงินได้
2.8) มีระบบสำรองข้อมูล (Back Up) นำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อเกิดความเสียหายกับข้อมูล
3). รายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ
3.1) สามารถอ่านข้อมูลจากงานการเงินและเชื่อมโยงข้อมูลมาบันทึกรายการบัญชีอัตโนมัติได้
3.4.1) นำฝากเงินประจำวัน
3.4.2) เบิกเงินรองจ่าย
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3.4.3) บันทึกรายการเช็คขัดข้อง (R)
3.4.4) รับชำระเช็คขัดข้อง
3.2. ระบบสามารถอ่านข้อมูลจากกองประโยชน์ทดแทนเพื่อบันทึกใบโอนอัตโนมัติได้
3.4.1) การตั้งเงินรอเรียกคืน
3.4.2) การยกเลิกเงินรอเรียกคืน
3.4.3) การตั้งประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย แยกตามประเภทบัญชีกรณีต่าง ๆ
3.3. ระบบสามารถอ่านข้อมูลจากกองเงินสมทบเพื่อบันทึกใบโอนอัตโนมัติได้
3.4.1) การตัดหนี้สูญ
3.4.2) การตั้งหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับ
3.4. สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ
มาบันทึกบัญชีอัตโนมัติ และออกรายงานได้
3.5. ระบบสามารถอ่านข้อมูลจากกองตรวจสอบเพื่อบันทึกใบโอนอัตโนมัติได้
3.5.1) การตั้งหนี้เงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับจากการตรวจบัญชี
3.6. มีระบบสำรองข้อมูล (Back Up) นำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อเกิดความเสียหายกับข้อมูล
4). รายละเอียดการจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ระบบสามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อจัดทำงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น
4.1) ประมวลผลผังบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม
4.2) ประมวลผลรายงานประจำเดือนทั่วประเทศ
4.3) ประมวลผลเพิ่มรหัสบัญชี
4.4) ประมวลผลสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน
4.5) ประมวลผลบัญชีแยกประเภทจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีสาขา)
4.6) ประมวลผลบัญชีแยกประเภทตามรหัสบัญชี
4.7) ประมวลผลงบทดลองทั่วประเทศแยกโดยรหัสจังหวัด
4.8) ประมวลผลงบรายได้-ค่าใช้จ่าย สะสมทั่วประเทศ
4.9) ประมวลผลรายละเอียดประกอบงบรายรับ-รายจ่ายทั่วประเทศ
4.10) ประมวลผลงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย (4 กรณี 2 กรณี กรณีว่างงาน) งบกระแสเงินสด
งบดุล (4 กรณี) งบดุล (2 กรณี) งบดุล (ว่างงาน)
4.11) ประมวลผลงบดุล รายละเอียดประกอบงบดุล
4.12) ประมวลผลรายละเอียดบัญชีที่ยังไม่ได้ผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท
4.13) ประมวลผลงบรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน
4.14) ประมวลผลรายงานสรุป รายได้ ค่าใช้จ่าย ทุกประเภท รายเดือน
4.15) ประมวลผลรายการข้อมูลสิ้นปี เช่น ประมวลผล เงินระหว่างทาง เป็นต้น
4.16) ประมวลผล ปิดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเข้ารายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย และปิดบัญชีรายได้ -ค่าใช้จา่ ย
เข้ารายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกองทุนประกันสังคม
4.17) ประมวลผล ปิดบัญชีสิ้นปี และโอนเปิดบัญชีปีถัดไป
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4.18) ประมวลผลปิด/เปิดบัญชีทั่วประเทศ
5). รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
5.1) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
5.1.1) ข้อมูลทะเบียนประวัตินายจ้างและผู้ประกันตน
5.1.2) ข้อมูลระบบเงินสมทบ
5.1.3) ข้อมูลระบบประโยชน์ทดแทน
5.1.4) ข้อมูลระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
5.1.5) ข้อมูลระบบบริการทางการแพทย์
5.1.6) ข้อมูลระบบงานกองทุนเงินทดแทน
5.1.7) ข้อมูลการรับ-จ่ายเงินผ่านธนาคาร
5.2) การทำงานของระบบจะต้องมีฟังก์ชั่นการทำงาน ที่มีขีดความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่าระบบที่
ใช้ในปัจจุบันเพื่อความสะดวก รวดเร็ว เช่น F10-กลุ่มบัญชี F11-ขอดูรายการบัญชี F12-จัดเรียง
รายการบัญชี F13-อธิบายรายการ F14-อนุมัติรายการ F15-ออกจากระบบ F16-พิมพ์รายการ
F 17-ชื่อบัญชี F19-ลบรายการบัญชี ฯลฯ
5.3) ระบบหลังจากปิดงบประจำปี และทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินเสร็จ
สิ้นแล้ว หากมีข้อสังเกต หรื อข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ระบบงานสามารถเปิดให้แก้ไขได้ตาม
คำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
5.4) รายงานจากระบบ
5.4.1) รายงานประจำวัน เช่น
5.4.1.1) รายงานผังบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม
5.4.1.2) สมุดรายวันรับเงิน ด้าน DR. CR.
5.4.1.3) สมุดรายวันจ่ายเงิน ด้าน DR. CR.
5.4.1.4) รายงานประกอบเงินฝากธนาคารบัญชี 1 ของสมุดรายวันรับเงิน DR.
5.4.1.5) รายงานประกอบเงินฝากธนาคารบัญชี 2 ของสมุดรายวันรับเงิน DR.
5.4.1.6) รายงานประกอบเงินฝากธนาคารบัญชี 3 ของสมุดรายวันรับเงิน DR.
5.4.1.7) รายงานประกอบเงินฝากธนาคารบัญชี 1 ของสมุดรายวันจ่ายเงิน CR.
5.4.1.8) รายงานประกอบเงินฝากธนาคารบัญชี 2 ของสมุดรายวันจ่ายเงิน CR.
5.4.1.9) รายงานประกอบเงินฝากธนาคารบัญชี 3 ของสมุดรายวันจ่ายเงิน CR.
5.4.1.10) รายงานรายละเอียดประกอบบัญชี ของสมุดรายวันรับเงินหรือสมุดรายวันจ่ายเงิน
5.4.1.11) รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคาร (เฉพาะจังหวัดที่เปิด 2 บัญชี)
5.4.2) รายงานประจำเดือน เช่น
5.4.2.1) บัญชีแยกประเภทจังหวัด
5.4.2.2) บัญชีแยกประเภทตามรหัสบัญชี
5.4.2.3) งบทดลอง
5.4.2.4) รายงานการรับ-จ่ายเงิน
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5.4.2.5) งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
5.4.2.6) รายละเอียดประกอบงบรายได้-ค่าใช้จ่าย
5.4.2.7) งบรายได้-ค่าใช้จ่าย (4 กรณี 2 กรณี กรณีว่างงาน)
5.4.2.8) งบกระแสเงินสด
5.4.2.9) งบดุล (4 กรณี)
5.4.2.10) งบดุล (2 กรณี)
5.4.2.11) งบดุล (ว่างงาน)
5.4.2.12) งบดุล
5.4.2.13) รายละเอียดประกอบงบดุล
5.4.2.14) รายละเอียดบัญชีที่ยังไม่ได้ผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท
5.4.2.15) กระดาษทำการ
5.5) รายงานประจำปี เช่น
5.5.1) รายงานรายละเอียดรายรับรายจ่าย ประจำปี
5.5.2) รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ทดแทนที่เกิดขึ้นจริง
5.5.3) กระดาษทำงบการเงินของสำนักงานประกันสังคม
5.5.4) รายงานเงินเรียกคืนประจำปี
5.5.5) รายงานค้างจ่ายประโยชน์ทดแทน
5.6) รายงานอื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมต้องการ เช่น
5.6.1) รายงานงบการเงินตามรูปแบบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
5.6.2) รายงานงบการเงินตามรูปแบบกรมบัญชีการ
กลุ่มระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลและเชื่อมต่อการทำงานกับระบบอื่นดังนี้
(1) ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
(2) ระบบเงินสมทบ
(3) ระบบประโยชน์ทดแทน
(4) ระบบบริการทางการแพทย์
(5) ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
(6) ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
(7) ระบบตรวจสอบ
(8) ระบบงานนิติการ
(9) ระบบปฏิบัติการมาตรา 40
กลุ่มข้อมูลหลักของระบบ
- ข้อมูลการบันทึกบัญชี
- ข้อมูลรายการแยกประเภท
- ข้อมูลตารางรหัสบัญชี
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- ข้อมูลบัญชีสะสมรายเดือน
- ข้อมูลการแก้ไขการบันทึกบัญชี
รายงานที่ได้รับจากระบบ อาทิ
- รายงานผังบัญชีเงินกองทุนประกันสังคม
- สมุดรายวันรับเงินด้านเดบิตและเครดิต
- บัญชีแยกประเภทตามรหัสบัญชี
- สมุดรายวันจ่ายเงิน ด้านเดบิตและเครดิต
- งบทดลอง
- งบทดลองก่อนปรับปรุงบัญชี ประจำปี
- รายงานการรับ-จ่ายเงิน
- รายละเอียดประกอบงบดุล
- งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
- งบรายรับ-รายจ่าย
- รายละเอียดประกอบงบรายรับ-รายจ่าย
- งบรายได้-ค่าใช้จ่าย (4 กรณี,2 กรณี)
- งบกระแสเงินสด
- งบแสดงฐานะการเงิน (4 กรณี)
- งบแสดงฐานะการเงิน (2 กรณี)
- รายงานการรับชำระเงินเกิน
- รายงานการจ่ายเงินเกินคืน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงินรวมทั่วประเทศ หน่วย:บาท
- งบแสดงฐานะการเงินรวมทั่วประเทศ หน่วย:ล้านบาท
- กระดาษทำการงบการเงินของสำนักงานประกันสังคม
- รายงานรายการลงบัญชีที่ไม่สามารถลงได้
- รายงานเงินนำฝากธนาคารต่าง ๆ ประจำวัน (เงินรับโอน)
- รายงานเงินนำฝากธนาคารต่าง ๆ ประจำเดือน (เงินรับโอน)
- รายงานงบรายได้-ค่าใช้จ่าย
- รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
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9. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40
วัตถุประสงค์
มีเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้บริการประชาชนหรือผู้ประกันตนนอกสถานที่ และมีเครื่องมือสำหรับการ
เชื่อมโยงกับระบบภายในหรือระบบภายนอกสำนักงานประกันสังคมเพื่อการสมัครเป็นผู้ประกันตน การสอบถาม
ข้อมูลและการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ขอบเขตงาน
ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 ครอบคลุมการทำงานอย่างน้อยต่อไปนี้
1). ระบบบริการประชาชนนอกสถานที่ โดยมี Mobile Application ที่สามารถรองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ
Android และ iOS
1.1) การบันทึกขึ้นทะเบียน
1.1.1) สามารถบันทึกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ โดยมีการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ประกันตน เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ทางเลือกการส่งเงิน
สมทบ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
1.1.2) สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนผ่านเครือข่ายประกันสังคมได้ โดยระบุ ได้ว่าเป็น
การสมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมรายใด
1.1.3) มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เช่น ไม่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33/39 เป็นต้น
1.1.4) สามารถบันทึกการยื่นขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกการส่งเงินสมทบได้ โดยมีการตรวจสอบได้
ว่าผู้ประกันตนยังสามารถยื่นเปลี่ยนแปลงทางเลือกได้หรือไม่
1.2) การรับชำระเงินสมทบ
1.2.1) สามารถรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้
1.2.2) สามารถออกหลั ก ฐานแสดงการชำระเงิ น สมทบได้ *** ใบเสร็ จ จะอยู ่ ใ นระบบ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt)
1.2.3) สามารถเชื่อมโยงระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการสร้างใบเสร็จรับเงินได้
ทันทีที่มีการชำระเงินสมทบ
1.2.4) สามารถประมวลผลลงเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ทันทีที่การชำระเงินสมทบ
เสร็จสมบูรณ์
1.3) การแก้ไขข้อมูล
1.3.1) สามารถแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้
1.4) การเก็บประวัติ
1.4.1) สามารถจัดเก็บประวัติการสมัครเป็นผู้ประกันตนได้
1.4.2) สามารถจัดเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลได้
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1.5) การสืบค้นข้อมูล
1.5.1) สามารถสืบค้นข้อมูลจากเลขประจำตัวประชาชน ชื่อหรือนามสกุลของผู้ประกันตนหรือ
ผู้สมัครได้
1.5.2) สามารถสืบค้นข้อมูลผู้ประกันตนได้
1.5.3) สามารถสืบค้นข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตนได้
1.5.4) สามารถสืบค้นประวัติการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนได้
2). ระบบบริการประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมี Web Site สำหรับประชาชน สายด่วนประกันสังคม
1506 เครือข่า ยประกันสังคม และเครื่องมือสำหรับหน่ว ยบริการภายนอก ใช้สมัค รขึ้น ทะเบียน
ผู้ประกันตน
2.1) สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ได้ โดยระบุได้ว่าเป็นการ
สมัครผ่านเว็บไซต์
2.2) สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ โดย
ระบุได้ว่าเป็นการสมัครผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506
2.3) สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนผ่านเครือข่ายประกันสังคม โดยระบุได้ว่าเป็นการสมัคร
ผ่านเครือข่ายประกันสังคมรายใด
2.4) มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เช่น ไม่เป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33/39 เป็นต้น
2.5) มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่นที่ให้บริการเช่นเดียวกับ
กรมการปกครอง โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วัน
เดือนปีเกิด ได้
2.6) มีเครื่องมือรองรับการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์หน่วยบริการ
ภายนอกหรือแอปพลิเคชั่นใดๆ โดยสามารถระบุได้ว่าเป็นการสมัครผ่านช่องทางนั้นๆ
3). ระบบเครือข่ายประกันสังคม โดยมีระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้บันทึกขึ้นทะเบียนเครือข่ายประกันสังคม
แก้ไขข้อมูล สืบค้น จ่ายเงินค่าตอบแทนและเรียกรายงานที่เกี่ยวข้อง
3.1) การขึ้นทะเบียน
3.1.1) สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายประกันสังคม โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของเครือข่าย
ประกันสังคม เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
3.1.2) สามารถอนุมัติการเป็นเครือข่ายประกันสังคมได้
3.2) การแก้ไขข้อมูล
3.2.1) สามารถแก้ไขข้อมูลเครือข่ายประกันสังคมได้
3.2.2) สามารถแก้ไขข้อมูลการอนุมัติได้
3.3) การเก็บประวัติ
3.3.1) สามารถจัดเก็บประวัติการสมัครเป็นเครือข่าย

147

3.3.2) สามารถจัดเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลได้
3.4) การสืบค้น
3.4.1) สามารถสืบค้นโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ หรือนามสกุลของเครือข่ายประกันสังคมได้
3.4.2) สามารถสืบค้นข้อมูลเครือข่ายประกันสังคมได้
3.4.3) สามารถสืบค้นประวัติการสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมได้
3.4.4) สามารถสืบค้นประวัติการแก้ไขข้อมูลได้
3.5) การบันทึกจ่ายเงินค่าตอบแทน
3.5.1) สามารถประมวลผลจ่ายเงินค่าตอบแทนเครือข่ายประกันสังคมตามเงื่อนไขที่สำนักงาน
ประกันสังคมกำหนดได้
3.6) รายงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
3.6.1) สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเครือข่ายประกันสังคมได้ทั้งการออกบัตรใหม่ ออกบัตรแทนใบ
เดิมที่ชำรุดเสียหายหรือออกบัตรใหม่แทนใบเก่าที่หมดอายุได้
3.6.2) สามารถเรียกรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมได้
3.6.3) สามารถเรียกรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเครือข่ายประกันสังคมได้
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10. ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์
ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลภายใต้สำนักงานประกันสังคมมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
จัดทำแผนที่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
เป็นระบบ web application และจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับแผนที่ข้อมูล ให้กับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่
สำนักงานประกันสังคมจัดทำขึ้น โดยแผนที่ข้อมูล และมาตรฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
พัฒนา ปรับปรุงบำรุงรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศทั้งหมดของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการข้อมูล ทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนและถูกต้องโดยมีทิศทาง
ที่ชัดเจนตามแผนที่ที่ได้จ ัดทำนี้และมีมาตรฐานร่วมกันในทุกระบบสารสนเทศที่มีการพัฒ นาขึ้นในสำนั ก งาน
ประกันสังคม หรือข้อมูลที่ต้องเกี่ยวข้องภายในสำนักงานฯ
ระบบที่พัฒนาจะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้ อ งเป็ น อิ ส ระ (Independent) ในเชิ ง ของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร, Web Server และ DBMS โดยต้ อ ง
สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบงานที่สำนักงานประกันสังคม
ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, J2EE Application Server
และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ระบบสนับสนุนการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลมีขอบเขตงานตั้งแต่การจัดทำระบบเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่นข้อมูล หน่วยงาน ระบบสารสนเทศ หน่วยงาน รองรับการจัดทำมาตรฐานข้อมูล เช่น
ชื่อข้อมูล ประเภทข้อมูล ขนาดข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่องานบริการภายในองค์กร งานบริการประชาชน หรืองาน
ให้บริการด้านอื่น ๆ
ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงาน ดังนี้
1). เก็บรวบรวมลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทั้งหมดในโครงการนี้ รวมถึงความต้องการ
ของหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล โดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ เช่น สัมภาษณ์ จัดประชุม แบบสอบถาม สังเกตการณ์ทำงานและการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น
2). จัดทำแผนที่ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงผู้รับผิดชอบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของสำนักงานประกันสังคม เฉพาะที่
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่พัฒนาในโครงการนี้ โดยแสดงความสัมพันธ์เป็น 3 ลักษณะ คือ
- ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับหน่วยงาน กำหนดลักษณะที่หน่วยงานต่าง ๆ จะเข้าใช้ข้อมูลแต่ละชนิด
โดยจำแนกเป็น 4 รูปแบบ คือ การสร้าง (Create) การเรียกใช้ข้อมูล (Read) การปรับปรุง (Update)
และการลบข้อมูล (Delete) ดังสรุปในตารางต่อไปนี้
- C (Create)
หน่วยงานที่มีหน้าที่สร้าง หรือเพิ่มข้อมูล
- R (Read)
หน่วยงานที่สามารถอ่านข้อมูลได้โดยไม่มีการปรับแก้ข้อมูล
- U (Update)
หน่วยงานมีสิทธิในการปรับปรุงข้อมูล
- D (Delete)
หน่วยงานมีสิทธิในการลบข้อมูล
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-

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับระบบสารสนเทศ กำหนดว่าระบบสารสนเทศใดจะมีการใช้ข้อมูลแต่ละ
รายการหรือไม่
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับหน่วยงาน กำหนดว่าหน่วยงานใดบ้างจะต้องเกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศหนึ่ง ๆ ในลักษณะของผู้ใช้หรือเจ้าของผู้รับผิดชอบระบบ
3). แบ่งประเภทของระบบสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานภายใน
B (Back Office)
ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน
F (Front Service)
ระบบสารสนเทศเฉพาะเพื่องานประกันสังคม
S (Special-purpose)
4). ระบุสถานภาพของระบบสารสนเทศ ได้แก่
ระบบพัฒนาแล้วเสร็จและทำงานแบบออนไลน์
FO (Finished Online)
ระบบกำลังพัฒนาและทำงานแบบออนไลน์
DO (Developed Online)
ระบบพัฒนาแล้วเสร็จและทำงานบนเครือข่ายท้องถิ่น
FL (Finished LAN)
FC (Finished Stand Alone) ระบบพัฒนาแล้วเสร็จและทำงานแยกเป็นอิสระ
ระบบที่ทำงานด้วยมือและมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต
ME (Manual Expect)
ระบบที่คาดว่าจะพัฒนาในอนาคต
E (Expect)
5). จัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อให้ทราบข้อมูลครอบคลุมทุกระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูล การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล อาทิ ชื่อที่เรียกข้อมูล (Name) ประเภท
ข้อมูล (Type) ขนาดของข้อมูล (Size) ค่าที่กำหนดหรือค่าโดยปริยายที่ยอมรับทั่วไป (Default Value) การ
ตรวจสอบความถูกต้อง (Validation Rule) ฯลฯ
6). กำหนดรูปแบบการจัดเก็บ และบันทึกแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อสามารถ
นำไปใช้ในการจัดทำแผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูล
ของสำนักงานฯต่อไป
7). พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แผนที่ข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลที่จัดเก็บ
ในฐานข้อมูลที่กำหนดขึ้นในข้อ 0 โดยจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ก่อนที่จะเข้าใช้งานทุกครั้ง
8). จัดทำรายงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น รายงานแผนที่ข้อมูล และรายงานมาตรฐานข้อมูล เป็นต้น
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11. ระบบตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
ระบบตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติของนายจ้างให้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่การตรวจสอบสถาน
ประกอบการ และการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติของนายจ้างตั้งแต่การขึ้นทะเบียนนายจ้าง การขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน การจัดเก็บเงินสมทบ และการจ่ายประโยชน์ทดแทน ทั้งกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับสิทธิอั นพึงมีพึงได้ตาม
กฎหมายอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ระบบที่พัฒนา จะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้ อ งเป็ น อิ ส ระ (Independent) ในเชิ ง ของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร, Web Server และ DBMS โดยต้ อ ง
สอดคล้องและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบงานที่สำนักงานประกันสังคม
ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Unix, Linux, J2EE Application Server
และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้ กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ระบบตรวจสอบ เป็นระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติของนายจ้างให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น สั ง คม กฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดแทนและกฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง โดยมุ ่ ง เน้ น
ที่นายจ้างเป็นหลัก ประกอบด้วยระบบงานหลัก ดังนี้
งานตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุมตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน
การตรวจสอบสถานประกอบการ เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ
- คำร้องของประชาชน/ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน/ สื่อมวลชน หมายถึง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน มาร้องทุกข์
เมื่อตนเองไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม หรือบุคคลอื่นมาร้องเรียนสถาน
ประกอบการที่ไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม คำร้องเหล่านี้ ผู้ร้องอาจมาร้องด้วยตนเอง หรือร้อง
ทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ Internet เป็นต้น
- จากคำขอของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก หมายถึง ฝ่าย/กอง/สปส.เขตพื้นที่/สปส.
จังหวัด และกรม/กระทรวง ประสานงานขอทราบข้ อเท็จจริง เกี่ ยวกับสถานประกอบการที่
หน่วยงานนั้น ๆ ต้องการ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อไป
- จากข้อมูลสถานประกอบการของหน่วยงานภายนอก หมายถึง การนำข้อมูลสถานประกอบการ
ของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นต้น มาตรวจสอบกับฐานข้อมูลงานทะเบียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ยังไม่ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม
- จากฐานข้อมูลสำนักงานประกันสังคม หมายถึง การคัดเลือกสถานประกอบการจากฐานข้อมูล
งานทะเบียนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เลือกตามขนาดกิจการ เลือกตามพื้นที่ เป็นต้น
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-

จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หมายถึง ข้อมูลที่ทราบได้จากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เมื่อสถานประกอ บการ
ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ ตึกถล่ม เป็นต้น
การตรวจสอบสถานประกอบการ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
(1) คัดเลือกสถานประกอบการเป้าหมาย ตามวิธีการข้างต้น โดยสถานประกอบการที่ถูกคัดเลือกจะถูก
จัดเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อรอการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
(2) จัดทำหนังสือแจ้งให้สถานประกอบการส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าจ้างที่เกี่ยวข้องภายในวันที่
กำหนด โดยหนังสือดังกล่าวต้องสามารถเลือกพิมพ์ออกเป็นกระดาษ หรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และมีรายงานสรุปการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
(3) จัดเก็บบันทึกข้อมูลรายการเอกสารที่ได้รับจากสถานประกอบการ โดยต้องสามารถรองรับการรับ
เอกสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกรายการรับเอกสาร รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอก เช่น ข้อมูล ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด.1 ก ภ.ง.ด.1 หรืองบการเงิน เป็นต้น
(4) ดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารที่ได้รับ
(4.1) การบันทึกข้อมูลจากเอกสารทะเบียนจ่ายค่าจ้าง ข้อมูลที่จะต้องบันทึกสามารถแยกประเภท
ค่าตอบแทนที่ถือเป็นค่าจ้างและไม่ถือเป็นค่าจ้าง โดยข้อมูลที่ได้รับจากช่องทาง ดังนี้
- ผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (ทะเบี ยนจ่ ายค่ าจ้ าง) ระบบสามารถแปลง file ข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์จากนายจ้าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างตามรูปแบบที่สำนักงาน
ประกันสังคมต้องการได้มีหน้าจอบันทึกแบบรายบุคคล
- การบันทึกเอกสารจากนายจ้าง (ทะเบียนจ่ายค่าจ้าง) ให้มีหน้าจอบันทึกแบบรายบุคคล
(4.2) บันทึกรายละเอียดของ งบการเงิน (รายได้ เงินเดือน ค่าแรงงาน ฯลฯ) ภ.ง.ด.50 (รายได้
เงินเดือน ค่าแรงงาน รายจ่ายพนักงาน) และ ภ.ง.ด.1 ก (จำนวนลูกจ้าง เงินได้)
(4.3) ระบบสามารถนำข้อมูลส่วนที่ ๒ ข้อมูลค่าจ้างของลูกจ้างรายบุคคล และ WCF ในส่วนของ
ค่าจ้างที่ประเมินต้นปี ค่าจ้างที่นายจ้างรายงาน มาคำนวณในการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
(4.4) ระบบสามารถปรับค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย เช่น การปรับค่าจ้างขั้นต่ำกองทุนเงิน
ทดแทน การปรับส่วนต่ำกองทุนประกันสังคม (ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึง 1,650 บาท)
การปรับส่วนเกินกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเกิน 20,000 บาท) และการ
ส่วนเกินกองทุนประกันสังคม (ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเกิน 15,000 บาท)
(4.5) ระบบสามารถบันทึกเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนที่นายจ้างกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเพื่อให้
สามารถสืบค้นข้อมูลได้
(5) บันทึกผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และผลสรุปการตรวจสอบ ต้องสามารถประมวลผลจากข้อมูล
จากข้อ (4.1) – (4.4) โดยอัตโนมัติ และสามารถแก้ไขผลสรุปการตรวจสอบได้ พร้อมทั้งการออก
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างให้แก่สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องหรือระบบงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(6) รองรับการให้นายจ้างส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทบทวนการตรวจสอบ รวมถึงการปรับปรุงแก้ ไขผล
การตรวจสอบในกรณีต่างๆ เช่น สถานประกอบการโต้แย้งผลการตรวจสอบ หรือปรับปรุงรหัส ประเภท
กิจการ เป็นต้น โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ (2) – (5)
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ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
1). การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
1.1) งานตรวจสอบสถานประกอบการ
1.1.1) การรับเรื่องการตรวจสอบสถานประกอบการผ่านระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึก
การตรวจสอบสถานประกอบการในระบบได้ตามสาเหตุหรือแหล่งที่มาของข้อมูล
- การบันทึกคำร้อง สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง เช่น
ฐานข้อมูลสายด่วน 1506 หรือจากฐานข้อมูลของระบบร้องเรียนของสำนักงานประกันสังคม (โดยระบบร้องเรียนต้อง
สามารถส่งข้อมูลผ่านหน้าจอการทำงานภายใต้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือสามารถ
ให้ผู้ร้องเรี ยนและเจ้าหน้าที่สามารถกรอกข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Website) รวมถึงการบันทึกคำขอของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ต้องสามารถบันทึกผ่านระบบได้ภายใต้การทำงานบนหน้าจอเดียวกัน
- การบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงาน
ประกันสังคม ไม่ว ่าจะเป็นสถานประกอบการที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาหรือกรณีสถานประกอบการนิติบุคคล
โดยกรณีสถานประกอบการนิติบุคคล ระบบสามารถนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลสถานประกอบการของหน่วยงาน
ภายนอกที่สำนักงานประกันสังคมมีการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กรมสรรพากร กรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น และจากฐานข้ อมูล
สำนักงานประกันสังคม เช่น ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ (WPD) และระบบจะต้องมีการระบุตัวตนและตรวจสอบ
ข้อมูลสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการนิติบุคคลผ่านระบบ เช่น หากมีการจ้างลูกจ้างให้ใช้เลขที่บัญชีนายจ้างตามที่
ระบบแจ้ง และติดต่อขึ้นทะเบียนลูกจ้าง/ผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มจ้างงาน กรณียังไม่ดำเนินกิจการ
หรือไม่มีลูกจ้าง ขอให้แจ้งตามข้อมูลจริงผ่านการตอบแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ: CLICK เพื่อตอบแบบสำรวจ (Link
:https://…….) เป็นต้น โดยระบบจะคัดเลือกข้อมูลสถานประกอบการที่มีสถานะไม่มีข้อมูลตอบกลับจากระบบ แยกตาม
สำนักงานประกั นสั งคมที ่ร ั บผิ ดชอบเพื่ อใช้ ในการออกตรวจสถานประกอบการตามขั ้ นตอนการออกตรวจสถาน
ประกอบการ กรณีบ ุคคลธรรมดา ระบบจะนำเข้าข้ อมูลตามแหล่งที่ มาของข้ อมูล เช่น จากฐานข้อมูลสำนั กงาน
ประกันสังคม หรือข้อมูลจากฐานข้ อมู ลสถานประกอบการของหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการบั นทึ กข้ อมูลสถาน
ประกอบการ ระบบต้องสามารถบันทึกรายละเอียดนายจ้าง/สถานประกอบการบุคคลธรรมดาตามรูปแบบหรือเงื่อนไขที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด และสามารถออกหนังสือเชิญขึ้นทะเบียน หรือแบบแจ้งข้อมูลสถานประกอบการ หรือตาม
รูปแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยการส่งหนังสือดังกล่าว ต้องสามารถดำเนินการพิมพ์ออกเป็นกระดาษ
ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานสรุปได้โดยอัตโนมัติ
- การบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบตามกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานกำหนด หรือ
ตามแผนงาน นโยบาย ระบบต้องสามารถเปิดให้สามารถนำเข้าจากแหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถเปิดช่องให้บันทึก
ข้อมูลได้ตามสถานการณ์หรือตามรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคม
กำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลต้นทางในการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
1.1.2) จัดกลุ่มการตรวจสอบสถานประกอบการตามรูปแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เช่น
- งานตรวจสอบสถานประกอบการ (กลุ่มตั้งรับ) อาทิ จากการบันทึกข้อมูลคำร้อง/คำขอ หรือ
การบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม
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- งานตรวจสอบสถานประกอบการ (กลุ่มเชิงรุก) อาทิ การตรวจแนะนำ ตรวจเพื่อป้องกัน
แสวงประโยชน์
- งานตรวจสอบสถานประกอบการ (กลุ่มโครงการ/แผนงาน/นโยบาย) อาทิ การตรวจ บูรณาการ
การตรวจกลุ่มประมง ป่าไม้ เกษตร ฯลฯ
1.1.3) พิ จารณารู ปแบบการตรวจสอบและสามารถนำส่ งข้ อมู ลไปยั งงานหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานตรวจสถานประกอบการ งานตรวจบัญชีค่าจ้าง หรือสำนักงานประกันสังคมตามความรับผิดชอบ
1.1.4) การจัดเตรียมและวางแผนก่อนออกตรวจสถานประกอบการ
ระบบต้องสามารถดึงรายงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ จาก
ฐานข้อมูล ต่าง ๆ เช่นจากระบบ Online/ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ (WPD) (กรณีสถานประกอบการที่ยังไม่ขึ้น
ทะเบียน) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
1.1.5) การบันทึกผลการตรวจสอบ
ระบบต้ องสามารถเปิ ดให้ เจ้ าหน้ าที ่ บ ั นทึ กผลการตรวจได้ ตามขั ้ นตอนต่ าง ๆ และ
เปิดให้ทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น Laptop โทรศัพท์
มือถือ เป็นต้น และมีรูปแบบให้สามารถบันทึกผลที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การใช้สัญลักษณ์ (เช่น Radio Button หรือ
Checkbox) การบันทึกจำนวนตัวเลข และเปิดช่องให้สามารถบันทึกข้อความได้ เช่น ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 2 กองทุน ให้เลือก “ปฏิบัติถูกต้อง” หรือ ถ้าตรวจสอบพบว่าแจ้งลูกจ้างขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมไม่ครบถ้วน ให้บันทึก “แจ้งลูกจ้างขาด” เป็นจำนวนคน เป็นต้น ผลการตรวจสอบ สถานประกอบการที่มี
การปฏิบัติถูกต้องให้ระบบสามารถบันทึกการปิดเรื่อง รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดผลการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีรูปแบบการแสดงข้อมูลเป็นไปตามแบบเอกสาร สปส. 5-02/ บันทึกถ้อยคำ/บันทึกพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นอกจากนี้ระบบต้องสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเลขนิติบุคคล/เลข
บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่บัญชีนายจ้างหรือข้อมูล สถานประกอบการที่มีการบันทึกแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่บันทึก (Validation) เช่น ตรวจเช็ค Digits ของเลขที่นิติบุคคล/เลขที่บัญชีนายจ้างที่บันทึก เป็นต้น และสามารถ
แจ้งเตือน (Notification) ผลการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การออกตรวจสถานประกอบการนั้น หากได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ต้ องสามารถออก
หนังสือเชิญพบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมบันทึกประวัติและสถานะการออกหนังสือ ซึ่งอาจมีการออกหนังสือเชิญพบได้
มากกว่า 1 ครั้ง และในบางกรณีอาจจะต้องมีการออกคำสั่งให้มาพบ พร้อมบันทึกประวัติและสถานการณ์ออกคำสั่งโดย
การส่งหนังสือดังกล่าว ต้องสามารถดำเนินการพิมพ์ออกเป็นกระดาษ ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานสรุปได้
โดยอัตโนมัติ
1.1.6) ระบบการกำกั บติ ดตามผลการออกตรวจสถานประกอบการ โดยระบบต้ องรองรั บ
การแสดงผล/การออกรายงานผลการตรวจตามรูปแบบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และสามารถเชื่อมโยงการส่ งต่อ
ข้อมูลไปยังงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสามารถนำผลการตรวจสอบที่นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง มีหน้าจอสำหรับ
บันทึกเมื่อนายจ้างถูกต้องแล้วและให้สามารถออกรายงานผลการติดตามการตรวจสอบสถานประกอบการได้ รวมถึง กรณี
พบผลการปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาทิ การดำเนินคดี ระบบต้องสามารถส่งต่อไปยังระบบของกองกฎหมาย หรือกรณีมีการ
เรียกตรวจเอกสารทางการเงินและบัญชี ระบบต้องสามารถส่งต่อไปยังหน้าระบบงานตรวจสอบบัญชีค่าจ้างได้ เป็นต้น
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งานตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง คือการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างสถานประกอบการโดยเริ่มต้นที่การเลือกสถานประกอบการ
เป้าหมาย ที่มาของสถานประกอบการที่ถูกตรวจสอบอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ เช่น
- จากข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลสถานประกอบการกองทุนเงินทดแทน โดยคัดเลือกสถานประกอบการ
ตามหลักเกณฑ์กองทุนเงินทดแทน อาทิเช่น นายจ้างที่ไม่รายงานค่าจ้างของปีที่ล่วงมา นายจ้าง
ที่รายงานค่าจ้างต่ำกว่าจำนวนค่าจ้างที่ประเมินต้นปี นายจ้างที่รายงานค่าจ้างเท่ากับค่าจ้าง
ที่ประเมินต้นปี เป็นต้น
- จากข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลสถานประกอบการกองทุนประกันสังคม โดยคัดเลือกสถานประกอบการ
จากฐานข้อมูลงานทะเบียน งานเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
อาทิเช่น เลือกตามประเภทกิจการ เลือกตามขนาดกิจการ เลือกตามข้อมูลเงินสมทบที่ผิดปกติ เป็นต้น
โดยขั้นตอนของงานตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประกอบด้วย
(1) เลือกสถานประกอบการเป้าหมาย โดยวิธีการเลือกขึ้นอยู่กับที่มาข้างต้น สถานประกอบการที่ถูกเลือก
จะถูกจัดเก็บบันทึกเพื่อรอการเรียกตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
(2) จัดทำหนังสือเรียกเอกสารทางการเงินและบัญชี ส่งให้นายจ้างเพื่อให้นายจ้างจัดส่งเอกสารภายใน
วันที่ที่กำหนด โดยเลือกจากสถานประกอบการเป้าหมาย
(3) จัดเก็บบันทึกรายการเอกสารที่ได้รับจากนายจ้าง พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดค่าตอบแทนและเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทนที่นายจ้างกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายไว้
(4) ดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารที่ได้รับ พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ โดยการบันทึกผลการตรวจ
ต้องเป็นลักษณะที่ง่ายต่อใช้งานของผู้บันทึก และผลที่บันทึกต้องสามารถนำมาจัดทำเป็นสถิติ และ
รายงานสรุปได้โดยอัตโนมัติ หากข้อมูลไม่เพียงพอ จะดำเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมตามขั้นตอนที่(2)
(5) การบันทึกผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน และผลสรุปการตรวจสอบพร้อมทั้งออกใบแจ้งผลการ
ตรวจสอบบัญชีให้แก่นายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง
(6) หากนายจ้ า งมี ข ้ อ โต้ แ ย้ง ให้น ายจ้ างส่ง เอกสารหลั ก ฐานเพิ ่ม เติม เพื ่ อ ทบทวนการตรวจสอบ
โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ (3)-0
เพื่อให้ขั้นตอนเหล่านั้นบรรลุผลและสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ ระบบงานตรวจสอบต้องสามารถ
บันทึกผลการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้ตลอดจนการออกรายงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย
(Workflow Management) เช่น การออกรายงานเพื่อเตรียมข้อมูลในการออกตรวจ การออกหนังสือเชิญ การออก
คำสั่งให้มาพบ การส่งเรื่องให้ระบบงานนิติการ การจัดทำหนังสือเรียกเอกสารทางการเงิน หนังสือแจ้งผล หนังสือ
แจ้งหนี้ การบันทึกรายการหลักฐานที่ได้ พร้อมทั้งที่มาและวันที่ได้รับหลักฐาน ทั้งนี้ จะต้องมีกลไกในการรายงานผล
การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่างานใดอยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นตอนใดและงานใดเสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับงาน
ที่ส่งเรื่องให้นิติการดำเนินการแล้ว ยังไม่ถือว่างานนั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จนกว่าจะได้รับรายงานผลผ่านระบบนิติการ
เมื่อตำเนินคดีแล้วเสร็จ ระบบจะต้องสามารถสืบค้นข้อมูลประวัติการดำเนินการตรวจสอบและประวัติหลักฐาน
ต่าง ๆ ได้ ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
1). การตรวจสอบสถานประกอบการ ระบบต้องสามารถสนับสนุนการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1.1) รับเข้าบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานประกอบการ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ตามที่กำหนด เช่นสามารถรับและบันทึกคำร้องนายจ้าง ลูกจ้างหรือบุคลอื่น หน่วยงาน
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1.2)

1.3)

1.4)
1.5)
1.6)

1.7)
1.8)

1.9)

ภายในหรือภายนอก ซึ่งแจ้งร้องเรียนกับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากการขาดสิท ธิ
ประโยชน์ หรือกรณีนายจ้างไม่ส่งเงินสมทบให้ลูกจ้าง ข้อมูลคำร้อง/คำขอตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง
ข้อมูลจากงานกองทุนเงินทดแทน เช่น ข้อมูลค่าจ้างจากการประเมินต้นปี ข้อมูลรหัสประเภท
กิจการ อัตราเงินสมทบ ข้อมูลจากงานกองทุนประกั นสังคม เช่น ค่าจ้างและเงิ นสมทบจาก
สปส.1-10 ข้อมูลค่าจ้างของลูกจ้างรายบุคคล เป็นต้น แล้วนำมาประมวลผลความแตกต่างระหว่าง
ค่าจ้างที่ประเมินต้นปีและค่าจ้างจริงที่ตรวจสอบได้ และระหว่างค่าจ้างกองทุนประกันสังคมที่นำส่ง
ไว้แล้วกับค่าจ้างจริงที่ตรวจสอบได้ (ขาด-เกิน) ในรูปแบบของรายงานสรุปและรายบุคคล เป็นต้น
เก็บ บันทึก แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งการออกตรวจสอบแบ่งเป็น
5 ประเภท คื อ การออกตรวจตามคำร้ อ ง การออกตรวจตามคำขอ การออกตรวจการ
ขึ้นทะเบียน การออกตรวจตามคำแนะนำ และการออกตรวจอื่น ๆ
ทั้งนี้ระบบจะต้องเก็บข้อมูลการทำงานของแต่ละประเภทการตรวจได้ และต้องจัดเก็บข้อมูล
และผลจากขั้นตอนการทำงานทุกๆ ขั้นตอนโดยละเอียด เช่น ขั้นตอนรับเรื่องตามคำขอ การ
กำหนดวันออกตรวจ ออกตรวจ บันทึกผลการออกตรวจ ดำเนินคดี ปิดเรื่อง และสามารถ
ติดตามความเป็นไปของการตรวจสอบ โดยบันทึกสถานะของการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ
ประมวลผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่ง จดหมาย
สามารถนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
ในกรณีการออกตรวจขึ้นทะเบียน จะต้องสามารถนำข้อมูลสถานประกอบการที่ได้จากหน่วยงาน
ภายนอก มาใช้เพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนได้ ระบบจะต้องสามารถประมวลผลข้อมูลและ
แสดงผลสถานประกอบการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ดำเนินการติดตามให้นายจ้างมาขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้จะต้องสามารถรองรับ กระบวนงานการติดตามนายจ้าง ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานได้แก่
การออกจดหมาย การออกตรวจสถานประกอบการ การออกคำสั่ง และสามารถบันทึก แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบได้ และสามารถติดตาม
ความเป็นไปของการดำเนินการโดยบันทึกสถานะของการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ
จะต้องสามารถจัดเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน เพื่อตรวจสอบ
การทำงานของผู้ใช้ระบบได้
สามารถออกรายงานประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูก ต้อง โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไข
รายละเอียดและรูปแบบในการแสดงผล ทั้งนี้รายงานทั้งหมดสามารถเลือกให้แสดงผลได้ทั้งบน
จอภาพ (Screen Report) และรายงานกระดาษ (Hard Copy) และบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูล (Soft Copy)
ในรูปแบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น XML, CSV หรือ Spreadsheet ได้
ผู้ใช้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้อง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมข้อมูล ได้ตามสิทธิ
ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการบันทึกประวัติการแก้ไข ซึ่งข้อมูลสถานประกอบการจะต้ องมี
รายละเอียดตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด อาทิ ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ/เลขที่บัญชีประกันสังคม/ชื่อสถานประกอบการ/วันที่ออกตรวจสอบ/หน่วยงานที่
รับผิดชอบการออกตรวจ เป็นต้น
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2). การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง ระบบต้องสามารถสนับสนุนการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
2.1) รับเข้าบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กำหนด
อาทิ ข้อมูลคำร้องเรียน คำขอตรวจสอบบัญชี ข้อมูลค่าจ้างประเมินต้นปี ข้อมูลค่าจ้างจริง
ที่จ่ายปลายปี แล้วนำมาประมวลผลความแตกต่างระหว่างเงินค่าจ้างประเมินต้นปีกับค่าจ้างจริง
ปลายปี ประเมินเงินสมทบขาด-เกิน
2.2) สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อรองรับขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การออกจดหมาย
การเรียกเอกสารนายจ้าง การดำเนินคดี เป็นต้น ทั้งนี้ระบบจะต้องรองรับการกำหนดและบันทึก
ขั้นตอนการทำงาน โดยระบบจะต้องสามารถกำหนดระยะเวลาทำงานของแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้
ในการเร่งรัดและเตือนผู้ใช้ระบบเกี่ยวกับการทำในขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถติดตามความเป็นไป
ของการดำเนินการโดยบันทึกสถานะของการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ
2.3) ระบบจะต้องสนับสนุนการประมวลผลจากการตรวจสอบว่าจะต้องมีการคืนเงิน หรือเรียกเก็บ
เงินเพิ่ม หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด และเชื่อมโยงกับระบบเงินสมทบในการเร่งรัดหนี้ กรณีเรียกเก็บ
เงินเพิ่ม หรือการคืนเงินกรณีนายจ้างจ่ายเงินสมทบเกิน
2.4) สามารถออกรายงานประกอบการปฏิบั ติงานได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไข
รายละเอียดและรูปแบบในการแสดงผล ทั้งนี้รายงานทั้งหมดสามารถเลือกให้แสดงผลได้ทั้งบน
จอภาพ (Screen Report) และรายงานกระดาษ (Hard Copy) และบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูล
(Soft Copy) ในรูปแบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น XML, CSV หรือ Spreadsheet ได้
2.5) ผู้ใช้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้อง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมข้อมูล ได้ตามสิทธิ
ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการบันทึกประวัติการแก้ไข
3). จัดเก็บประวัติ ระบบจะต้องสามารถจัดเก็บประวัติการบันทึกผลการตรวจสอบ เช่น แยกตามสาเหตุ หรือ
ประเภทการตรวจ การปฏิบัติถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง ในกรณีใดบ้าง เป็นต้น รวมถึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่
สำนักงานประกันสังคมกำหนด การตรวจสอบบัญชีระบบต้องสามารถจัดเก็บประวัติที่ได้ดำเนินการขั้นตอน
ของงานตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง (4) – (6) ทุกขั้นตอน และสามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นายจ้าง
ส่งมา รวมถึงรองรับการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น งบการเงิน ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1
ทะเบียนจ่าย อื่นๆ
4). สื บ ค้ น ข้ อมู ล ระบบจะต้ องสามารถสื บค้ นข้ อมู ล อาทิ ข้ อมู ล ผลการตรวจสถานประกอบการ/
การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหารายละเอียดที่ต้องการ และรูปแบบใน
การแสดงผลได้ เช่น เรียงตามเลขที่บัญชี ตามชื่อตามทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น สอบถามจากบางส่วนของ
ชื่อสถานประกอบการ สอบถามจำนวนสาขา จำนวนพนักงาน สอบถามการเปลี่ยนเลขที่บัญชีได้ ทั้งเลขที่
บัญชีเก่าและใหม่ สอบถามตามชื่อประเภทกิจการ และออกรายงาน โดยระบบสามารถสนับสนุนการทำงาน
อย่างน้อย ดังนี้
- สืบค้นและแสดงผลเรียงตามเลขที่บัญชี
- สืบค้นและแสดงผลเรียงตามอักษร
- สืบค้นและแสดงผลรายละเอียด
- สืบค้นและแสดงผลเรียงตามทะเบียนพาณิชย์
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สืบค้นและแสดงผลการเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่
สืบค้นและแสดงผลการเปลี่ยนเลขที่บัญชีเก่า
สืบค้นและแสดงผลชื่อสถานประกอบการ PARTIAL
สืบค้นและแสดงผลตารางรหัส
สืบค้นและแสดงผลจำนวนสาขา
สืบค้นและแสดงผลจำนวนพนักงาน
สืบค้นและแสดงผลรอบปีบัญชี
สืบค้นและแสดงผลปีที่ตรวจบัญชี
รวมถึงสามารถสืบค้นสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สืบค้นการเชื่อมโยงสอบถามฐานทะเบียน
ผู้ประกันตน ฐานการดำเนินคดีนายจ้าง ระบบประโยชน์ทดแทน เป็นต้น
5). รายงาน ระบบจะต้องสามารถบริหารจัดการข้อมูลระบบการตรวจสอบสถานประกอบการผ่าน Web
Application (Intranet) ตามเงื ่ อนไขที ่ สำนั กงานประกั นสั งคมกำหนด โดยสามารถออกรายงานการ
ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดและรูปแบบการแสดงผล
ซึ่งรายงานทั้ งหมดสามารถเลื อกให้ แสดงผลได้ ทั ้ งบนจอภาพ และรูปแบบกระดาษ และบันทึ กเป็ น
แฟ้มข้อมูล หรือสามารถออกรายงานหรือสถิติตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยการออกรายงาน
ต้องไม่ส่งผลกระทบกับเสถียรภาพของระบบ
5.1) รายงานการตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับจากระบบ อาทิ
5.1.1) รายงานผลการติดตามสถานประกอบการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน
5.1.2) รายงานผลการตรวจสถานประกอบการ/ผลการตรวจสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง/ผลการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย/การเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่ ม
กองทุนประกันสังคมจากการตรวจสอบสถานประกอบการ
5.1.3) รายงานผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบฐานค่าจ้างต่ำติดต่อกัน 4 เดือน (คนไทย/คนต่างด้าว)
5.1.4) รายงานผู้ประกันตนภายใต้สถานประกอบการแยกตามสปส.ที่รับผิดชอบ
5.1.5) รายงานผลการตรวจสอบจำแนกตามประเภทและขนาดกิจการ
5.1.6) รายงานผลการตรวจสอบจำแนกตามประเภทการตรวจ
5.1.7) รายงานผลการตรวจสอบและเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่ม
5.1.8) รายงานสรุปผลการตรวจสถานประกอบการ
5.1.9) รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประเภท รวมทุกประเภทการตรวจ
5.1.10) รายงานรายชื่อผู้ประกันตนภายใต้สถานประกอบการ (จ่ายค่าจ้างต่ำ ฐาน 1,650-4,500 บาท)
5.1.11) รายงานรายชื่อสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบในช่วงเวลาที่กำหนด
5.1.12) รายงานสรุปผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ไม่มีการบันทึกผลการตรวจ/ออกหนังสือ
เชิญพบ
5.1.13) รายงานสถานประกอบการที่ค่าจ้างในฐานการจ่ายเงินสมทบต่ำ
5.1.14) รายงานติดตามการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5.1.15) รายงานผลการออกหนังสือเชิญนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคม
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5.1.16) รายงานผลการตรวจขึ้นทะเบียนประกันสังคม
5.1.17) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ
5.2) งานตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง อาทิ
5.2.1) รายงานสถานประกอบการที่ต้องตรวจบัญชีรอบระยะเวลาบัญชี (เอกชน)
5.2.2) รายงานสถานประกอบการที่ต้องตรวจบัญชีรอบระยะเวลาบัญชี (ส่วนราชการ)
5.2.3) รายงานสถานประกอบการที่ต้องตรวจบัญชี (คงเหลือ เอกชน)
5.2.4) รายงานสถานประกอบการที่ต้องตรวจบัญชี(คงเหลือ ส่วนราชการ)
5.2.5) รายงานผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างรายสถานประกอบการ
5.2.6) รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างตามช่วงเวลา และสรุปประจำปี
5.2.7) รายงานผลการตรวจสอบและเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่ม
5.2.8) รายงานผลการตรวจบัญชีค่าจ้างกองทุนประกันสังคม
5.2.9) รายงานสถานประกอบการที่นำส่งเงินสมทบผ่าน E-PAYMENT
5.2.10) รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง จำแนกตามประเภทการตรวจสอบ
5.2.11) รายงานสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบ รอบระยะเวลาปีบัญชี
5.2.12) รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประเภท รวมทุกประเภทการตรวจ
5.2.13) รายงานผลการตรวจบัญชีค่าจ้าง
5.2.14) รายงานเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มกองทุนประกันสังคม
5.2.15) รายงานค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบรวมทุกสาขา
5.2.16) รายงานยอดค้างชำระจากการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างกองทุนประกันสังคม
5.2.17) รายงานผลการตรวจสอบค่าจ้างที่ถูกปรับปรุง
5.2.18) รายงานสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ไม่เคยนำส่งเงินสมทบ
5.2.19) รายงานค่าจ้างผู้ประกันตนเรียงตามชื่อ
6). เชื่อมต่อระบบอื่น ๆ ระบบจะต้องสามารถเชื่อมต่อในรูปแบบ Web Service กับระบบอื่นของสำนักงาน
ประกันสังคม หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานประกันสังคมเชื่อมโยงข้อมูล
กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- ข้อมูลทะเบียนสถานประกอบการ
- ข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตน
- ข้อมูลบัญชีนายจ้าง/สถานประกอบการ
- ข้อมูลการชำระเงินสมทบ
- ข้อมูลคำร้องเรียน
- ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลผลการตรวจสอบ บัญชีนายจ้าง
รายงานที่ได้รับจากระบบ อาทิ
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีนายจ้าง
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รายงานการชำระเงินสมทบขาด-เกิน
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการบันทึกผลการตรวจ
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประเภท รวมทุกประเภทการตรวจ
รายงานค่าจ้างแบบ สปส.1-10 ส่วนที่ 2 ประจำเดือน
รายงานผลการตรวจสอบและเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่ม
รายงานผลการตรวจบัญชีค่าจ้างกองทุนประกันสังคม
รายงานสถานประกอบการที่นำส่งเงินสมทบผ่าน E-PAYMENT
รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง จำแนกตามประเภทการตรวจสอบ
รายงานสถานประกอบการที่ได้ไม่ได้รับการตรวจบัญชีค่าจ้างเป็นระยะเวลา 5 ปี
รายงานสถานประกอบการเพื่อการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง กรณีขึ้นทะเบียนใหม่
รายงานสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจบัญชีค่าจ้างประเภทการตรวจ 52
รายงานสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจบัญชีค่าจ้างประเภทการตรวจ 53
รายงานรายชื่อสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบ รอบระยะเวลาปีบัญชี
รายงานผลการตรวจสอบจำแนกตามประเภทและขนาดกิจการ
รายงานผลการตรวจสอบจำแนกตามประเภทการตรวจ
รายงานสรุปผลการตรวจสถานประกอบการ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประเภท รวมทุกประเภทการตรวจ
รายงานผลการติดตามสถานประกอบการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน
รายงานผลการตรวจบัญชีค่าจ้าง
รายงานผลการตรวจสถานประกอบการ
รายงานประกันสังคมที่ไม่มีการบันทึกการตรวจ
รายงานเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มกองทุนประกันสังคม
รายงานค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบรวมทุกสาขา
รายงานยอดค้างชำระจากการตรวจบัญชีค่าจ้างกองทุนประกันสังคม
รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องตรวจบัญชีรอบระยะเวลาบัญชี (เอกชน)
รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องตรวจบัญชีรอบระยะเวลาบัญชี (ส่วนราชการ)
รายชื่อสถานประกอบการที่ต้องตรวจบัญชี (คงเหลือ เอกชน)
รายงานผลการตรวจสอบค่าจ้างที่ถูกปรับปรุง
รายงานสถานประกอบการที่ต้องตรวจบัญชี (คงเหลือ ส่วนราชการ)
รายงานสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ไม่เคยนำส่งเงินสมทบ
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12. ระบบนิติการ
วัตถุประสงค์
ระบบนิติการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการดำเนินงานของกองนิติการ ซึ่งประกอบด้วย งานคดี
งานพิจารณาอุทธรณ์ งานยึดอายัดทรัพย์สิน และงานกฎหมาย รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานของสำนักงานฯ การทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ การตรวจสอบความถูกต้องของ
สัญญาและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานต่าง ๆ ของสำนักงานฯ ให้ดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานฯ
ระบบที่พัฒนาจะเป็นระบบเปิดและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web-based Interface ซึ่งตัวโปรแกรม
Platform ต้องเป็นอิสระ (Independent) ในเชิงของระบบปฏิบัติการ, Web Server และ DBMS โดยต้องสอดคล้อง
และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เดียวกับระบบ งานที่สำนักงานประกันสังคมใช้งานอยู่
ซึ่งเป็น เทคโนโลยีร ะบบเปิ ดซึ่ง ประกอบด้ว ย ระบบปฏิบัติก าร Unix, Linux, J2EE Application Server และ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาจะต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภั ยของข้อมูลตามลำดับชั้น
ของผู้ใช้กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ความสามารถในการทำงานของระบบจะต้องครอบคลุมการทำงานอย่างน้อย ดังนี้
1). ตั้งค่าสิทธิและตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้ระบบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ เช่น
- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้รวบรวมและบันทึกข้อมูลความรู้
- ผู้ใช้ข้อมูลซึ่งปริมาณและชนิดข้อมูลจะจัดแบ่งตามหน้าที่และความจำเป็นในการใช้ข้อมูล
2). สามารถรองรับการทำงานด้านงานคดี ได้แก่ คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง โดยต้องมีการควบคุมการทำงาน
ให้ตรงตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สามารถแจ้งเตือนกรณีที่อาจเกิดความล่าช้าของคดี โดยมีงานดังต่อไปนี้
2.1) งานคดีอาญา เป็นการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดซึ่งอาจเกิดจากการร้องเรียน หรือสำนักงาน
ประกันสังคมตรวจสอบพบความผิด ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานหลัก ได้แก่
2.1.1) ขั้นตอนการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน
2.1.2) ขั้นตอนการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
สำนักงานประกันสังคม
2.1.3) ขั้นตอนการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากใช้เช็ค พ.ศ. 2534
กรณีชำระหนี้เงินสมทบด้วยเช็คและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
2.2) งานคดีแพ่ง เป็นคดีที่สำนักงานได้รับแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดำเนินงานหลัก ได้แก่
2.2.1) ขั้นตอนกรณีสำนักงานประกันสังคมเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
2.2.2) ขั้นตอนกรณีสำนักงานประกันสังคมถูกฟ้องเป็นจำเลย
2.2.3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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2.3) งานคดีปกครอง เป็นคดีที่สำนักงานประกันสังคมหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี
ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานหลัก ได้แก่
2.3.1) ขั้นตอนการดำเนินการทางคดีปกครอง
3). สามารถรองรับการทำงานด้านการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการรับคำอุทธรณ์ของลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน
หรือบุคคลอื่น ๆ จากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และนำมาพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
งานหลักดังนี้
3.1) สามารถรับเรื่องอุทธรณ์ 7 กรณีหลักคือ เจ็บป่วย ประสบอันตราย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน และอื่น ๆ เช่น
3.1.1) รองรับการลงบันทึกแบบคำร้องอุทธรณ์ รวมถึงคำร้องอุทธรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
อีเมล์ โดยต้องมีการลงบันทึกการรับเรื่อง หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
3.1.2) สามารถแจ้งเตือนการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนด
3.1.3) สามารถจัดเก็บรายละเอียดของเรื่องที่รับเข้ามาเป็นลำดับก่อน-หลัง เช่น
3.1.4) ระบุเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
3.1.5) วันที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ต่าง ๆ รับเรื่องและส่งเรื่องเข้ามาดำเนินการ
3.1.6) วันที่ กองนิติการรับเรื่อง และออกเลขที่อุทธรณ์ที่ฝ่ายพิจารณาอุทธรณ์
3.1.7) รองรับการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริงของเรื่องอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น เช่น สถานะ
เงินสมทบ สถานพยาบาลตามสิทธิ สถานประกอบการ ฯลฯ
3.1.8) การหาข้อเท็จจริงเพิ่ม เติมกับหน่วยงานทั้งภายใน /ภายนอกประกันสังคม ระบบต้อง
สามารถแจ้งเตือนในกรณีที่มีการสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายใน/ภายนอก ในกรณีที่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานต่าง ๆ
3.1.9) สามารถจัดเก็บข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา ที่ใช้กับเรื่องอุทธรณ์
3.2) สามารถพิจารณาอุทธรณ์ เช่น
3.2.1) สามารถบันทึกมติกรรมการ อนุกรรมการ เช่น การประชุมครั้งที่เท่าใด มติ/คำวินิจฉัยว่าอย่างไร
3.2.2) จัดเก็บข้อมูลเรื่องอุทธรณ์แต่ละเรื่อง ตั้งแต่การรับเรื่อง การบันทึกข้อเท็จจริง มติและ
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ /ของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คณะต่าง ๆ เพื่อสะดวก
ในการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุทธรณ์สามารถค้นหาเพื่อนำมาเป็นแนวในการพิจารณาในครั้ง
ต่อๆ ไป
3.3) สามารถแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ เช่น
3.3.1) สามารถแสดงระยะเวลาในการดำเนินการในการแจ้งผล ตั้งแต่มีมติใ นครั้งใดวันที่เท่าใด
จนถึงวันที่ดำเนินการแจ้งผลไปยัง สปส. พื้นที่เจ้าของเรื่อง
3.4) สามารถบันทึกประวัติกรรมการ อนุกรรมการ เช่น
3.4.1) ระบบสามารถจัดเก็บประวัติของกรรมการ/อนุกรรมการเป็นวาระๆ
3.4.2) ให้มีการออกหนังสือเชิญประชุม
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3.5) สามารถจัดทำรายงาน/สถิติ เช่น
3.5.1) ประมวลผลเรื่องอุทธรณ์ รับ/มีมติ หรืออื่น ๆ เป็นรายปี รายเดือนในภาพรวมของฝ่าย
และในส่วนของเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยแยกสามารถเป็นกรณี แยกตามรายละเอียดของ
แต่ละกรณี แยกตามเลขที่อุทธรณ์ แยกตามเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง แยกตามเขตพื้นที่/อายุ
เพศของผู้อุทธรณ์ ฯลฯ
3.5.2) เหลือเรื่องค้างพิจารณาจำนวนเท่าใด อยู่ที่ใด
4). สามารถรองรับการทำงานด้านการยึดอายัดทรัพย์สิน ซึ่งจะดำเนินการได้เมื่อได้รับประกาศ คำสั่ง
คำ
พิพากษาจากศาล ระบบต้องควบคุมการทำงานให้ตรงตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ การตรวจสอบความคืบหน้า
ของงาน การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยงานหลักดังต่อไปนี้
4.1) งานยึดอายัดทรัพย์สิน
4.1.1) สามารถจัดเก็บรายละเอียดของเรื่องที่รับเข้ามาเป็นลำดับก่อน – หลัง เช่น วันที่ เลขที่
หนังสือที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ส่งเรื่องเข้ามา
ดำเนิน การ (ในกรณีที่เป็นเรื่ องของสำนั กงานประกัน สัง คมเขตพื้น ที ่ให้ก องนิ ต ิ ก าร
เป็น ผู้ดำเนินการ สำหรับเรื่องที่เป็นของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดให้ส ำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดดำเนิ นการเอง ยกเว้นมีการดำเนินการนอกพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ให้
กองนิติการเป็นผู้ดำเนินการแทน)
4.1.2) วันที่ฝ่ายยึดอายัดทรัพย์สิน รับเรื่องเพื่อดำเนินการ
4.1.3) เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
4.1.4) สามารถแสดงแฟ้มข้อมูลนายจ้ าง เช่น จำนวนหนี้ค้างชำระทั้ง 2 กองทุน ข้อมูลนายจ้าง
แสดงถึงระยะเวลาของการได้รับเรื่อง
4.1.5) สามารถจัดเก็บข้อมูลการติดตามนายจ้าง เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การตรวจสอบ
นายจ้าง ผลการติดต่อ ผลการปฏิบัติงาน
4.1.6) สามารถเตรีย มเอกสารเพื่ อขอตรวจสอบทรั พย์ จากหน่ายงานต่า ง ๆ เช่น กรมที่ ดิ น
กรมการขนส่งทางบก กรมทะเบียนเครื่องจักรกลาง ธนาคารต่าง ๆ การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น พร้อมบันทึกเอกสารและหมายเลขอ้างอิงเอกสารที่ได้รับ
จากหน่วยงานนั้น ๆ
4.1.7) สามารถเตรียมเอกสารเพื่อออกเป็นหนังสือเตือนนายจ้าง (แบบฟอร์ม) เพื่อส่งให้นายจ้าง
พร้อมทั้งจัดเก็บรายละเอียดของหนังสือเตือน เลขที่หนังสืออ้างอิง
4.1.8) สามารถบันทึกข้อมูลกรณีที่นายจ้างติดต่อกลับมา เช่น
4.1.8.1) สามารถแก้ไขยอดหนี้ได้โดยสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ที่นายจ้าง
ติดต่อแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ผู้ดำเนินการแก้ไขยอดหนี้ระดับ 7 ขึ้นไป)
4.1.8.2) ในกรณีรับสภาพหนี้ให้มีการบันทึกการรับสภาพหนี้ว่านายจ้างมีการชำระ
กองทุนใด กี่งวด งวดละเท่าใด ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่นายจ้างไปรับสภาพหนี้
เป็นผู้บันทึก
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4.1.8.3) ในกรณีที่มีการรับสภาพหนี้ สามารถบันทึกการชำระหนี้ในแต่ละงวด (ทั้งในกรณี
รับสภาพหนี้ที่กองนิติการและสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด)
4.1.9) ในกรณีที่นายจ้างไม่ดำเนินการชำระหนี้หรือไม่ติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หลังจากได้รับ
หนังสือเตือนไปแล้ว 30 วัน นายจ้างไม่ชำระหรือนายจ้างชำระแต่ไม่ครบถ้วน สามารถ
จัดเตรียมเอกสารคำสั่ง ประกาศยึดอายัดทรัพย์สิน โดยแยกเป็น 2 กองทุน เพื่อเสนอ
เลขาธิการ/ผู้ว่าราชการจังหวัด หนังสือถึงนายจ้าง หนังสือถึงผู้เกี่ยวข้อง (ผู้เก็บรักษาทรัพย์
ธนาคารต่าง ๆ คู่สัญญาจ้าง) เพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินนายจ้าง
4.1.10) สามารถจัดเก็บข้อมูลคำสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน และหมายเลขอ้างอิงเอกสาร
4.1.11) ในขั้นตอนการยึดทรัพย์ สามารถระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่ ยึด เช่น s/n, ลักษณะ
ของทรัพย์ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ รายละเอียดผู้รักษาทรัพย์ (ชื่อ – สกุล) ที่เกี่ยวข้องกับ
นายจ้าง รูปถ่าย จำนวนทรัพย์ที่ยึด เป็นต้น ข้อมูลการโต้แย้งคัดค้านการยึดทรัพย์ ผลการ
พิจารณา เลขาธิการมีคำสั่ง
4.1.12) ในขั้นตอนการอายัดทรัพย์ สามารถบันทึกรายละเอียดการอายัดทรัพย์สิน เช่น ธนาคาร
สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชีเงินฝาก จำนวนเงิน (หมายเหตุ เงื่อนไขมีเจ้าของบัญชีร่วม
เปิดบัญชีเพื่อบุคคลอื่นหรือธนาคารตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับนายจ้าง) สัญญาจ้าง เป็นต้น
ข้อมูลการโต้แย้งคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน ผลการพิจารณา เลขาธิการมีคำสั่ง
4.1.13) สามารถจั ด ทำเอกสารประกาศขายทอดตลาดทรั พ ย์ ส ิ น ระบุ บ ั ญ ชี ท รั พ ย์ ส ิ น และ
กำหนดการขายในแต่ครั้งไว้ล่วงหน้า
4.1.14) สามารถบันทึกข้อมูลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เช่น ราคาทรัพย์ที่ขายได้ ผลการดำเนินการ
ข้อมูลการโต้แย้งคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ผลการพิจารณา เลขาธิการมีคำสั่ง
4.1.15) ในกรณีขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่ได้ ขายได้แต่ไม่หมด เลื่อนการขาย สามารถออกประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไปได้
4.1.16) สามารถออกคำสั่ง ประกาศการถอนการยึดอายัดทรัพย์สิน
4.1.17) สามารถเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และบันทึกเลขหนังสืออ้างอิง วันที่อนุมัติปิดเรื่อง
4.1.18) สามารถเก็บข้อมูลเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟู
กิจการ และคดีเฉลี่ยทรัพย์
4.1.19) สามารถจัดทำรายงานสถิติในด้านต่าง ๆ เช่น
4.1.19.1) รายงานจำนวนแฟ้มนายจ้างของฝ่าย
4.1.19.2) รายงานจำนวนแฟ้มของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละคน
4.1.19.3) รายงานการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
4.1.19.4) จำนวนเงินที่สามารถติดตามได้
4.1.19.5) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2) งานคดีล้มละลาย
4.2.1) สามารถตรวจสอบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดี
4.2.2) สามารถตรวจสอบยอดหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
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4.2.3) สามารถเตรียมเอกสารเพื่อเสนอเลขาธิการในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
4.2.4) สามารถบันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้ ข้อมูลการดำเนินการในคดีล้มละลาย เงินส่วนแบ่ง
ในคดีล ้มละลาย หมายเลขเอกสารอ้างอิง และข้อมูล การปิดเรื่องเบื้องต้นเพื่อรอผล
การพิจารณาคดี
4.2.5) สามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ดำเนินการและผู้รับมอบอำนาจร่วม (2 คน)
ในคดีล้มละลายนั้น
4.2.6) สามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติปิดเรื่อง
4.2.7) สามารถทำรายงานสถิติในด้านต่าง ๆ เช่น
4.2.7.1) สถิติจำนวนคดีล้มละลาย
4.2.7.2) จำนวนเงินที่สามารถติดตามได้
4.2.7.3) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.3) งานคดีฟื้นฟูกิจการ
4.3.1) สามารถตรวจสอบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดี
4.3.2) สามารถตรวจสอบยอดหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคม
4.3.3) สามารถเตรียมเอกสารเพื่อเสนอเลขาธิการในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ
4.3.4) สามารถบันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้ ข้อมูลการดำเนินการในคดีฟื้นฟูกิจการ เงินส่วนแบ่ง
ในคดีฟื้นฟูกิจการ หมายเลขเอกสารอ้างอิง ผลการพิจารณาโต้แย้งคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการ
4.3.5) สามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ดำเนินการและผู้รับมอบอำนาจร่วม (2 คน)
ในคดีฟื้นฟูกิจการนั้น
4.3.6) สามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติปิดเรื่อง
4.3.7) สามารถทำรายงานสถิติในด้านต่าง ๆ เช่น
4.3.7.1) สถิติจำนวนคดีฟื้นฟูกิจการ
4.3.7.2) จำนวนเงินที่สามารถติดตามได้
4.3.7.3) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.4) งานคดีเฉลี่ยทรัพย์
4.4.1) สามารถตรวจสอบประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีจากกรมบังคับคดี
4.4.2) สามารถตรวจสอบยอดหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคม
4.4.3) สามารถเตรียมเอกสารเพื่อเสนอเลขาธิการในการยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่
วันขายทอดตลาดทรัพย์สิน (เป็นการแจ้งเตือน)
4.4.4) จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอพนักงานอัยการ
4.4.5) สามารถบันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้ ข้อมูลการดำเนินการในคดีเฉลี่ยทรัพย์ เงินส่วนแบ่ง
ในคดีเฉลี่ยทรัพย์ หมายเลขเอกสารอ้างอิง ข้อมูลการโต้แย้งคัดค้านข้อมูลในคดี
4.4.6) สามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ดำเนินการและผู้รับมอบอำนาจร่วม ( 2 คน)
ในคดีเฉลี่ยทรัพย์นั้น
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4.4.7) สามารถทำรายงานสถิติในด้านต่าง ๆ เช่น
4.4.7.1) สถิติจำนวนคดีเฉลี่ยทรัพย์
4.4.7.2) จำนวนเงินที่สามารถติดตามได้
4.4.7.3) เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.5) งานกฎหมายแยกเป็นงานยกร่างกับงานข้อหารือ โดยกองนิติการจะดำเนินการเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ
ในสังกัด ส่งเรื่องให้พิจารณาเสนอพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
ระบบต้องควบคุมการทำงานให้ตรงตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ การตรวจสอบความคืบหน้าของงาน
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยงานหลักดังต่อไปนี้
4.5.1) งานยกร่างกฎหมาย อาทิ
4.5.1.1) สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้จัดเตรียมร่างกฎหมาย
4.5.1.2) สามารถออกรายงานสรุปร่างกฎหมาย อาทิ ที่ดำเนินการ ที่เสร็จสิ้นแล้วรอผล
ที่เสร็จสิ้นแล้ว
4.5.1.3) สามารถรายงานขั ้ น ตอนการยกร่ า งกฎหมาย ทั ้ ง หน่ ว ยงานภายในและ
ภายนอกสำนักงานประกันสังคม
4.5.1.4) สามารถเก็บข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและสามารถ
จัดพิมพ์ได้
4.5.1.5) สามารถบันทึกสาระการแก้ไขงานยกร่างกฎหมายได้
4.5.1.6) ระบบสามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้งานตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
4.5.2) งานตอบข้อหารือ อาทิ
4.5.2.1) สามารถบันทึกข้อหารือที่เป็นจดหมายได้
4.5.2.2) รองรับข้อหารือที่มาทาง อาทิ Electronic Webboard e-Signature โดยระบบ
จะต้องมีข้อความที่ไม่ผูกพันกับสำนักงานประกันสังคม
4.5.2.3) ระบบต้องรองรับการบันทึกเอกสารข้อหารือที่ได้ Scan เข้าสู่ระบบ
4.5.2.4) ระบบสามารถรองรับการตอบรับข้อหารือกลับไปยังผู้ถามโดยผ่านสื่อ อาทิ
4.5.2.4.1) e-Signature
4.5.2.4.2) Webboard
4.5.2.4.3) จัดเตรียมในรูปหนังสือทางการ
4.5.3) ระบบสามารถนำเสนอรายงานสรุปพร้อมรายละเอียดเพื่อเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ
4.5.4) ระบบสามารถสรุปสถิติในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย อาทิ สถิติการยกร่างกฎหมาย
สถิติการตอบข้อหารือ
4.5.5) รายงานทั้งหมดต้องสามารถเลือกแสดงบนจอภาพ รายงานกระดาษ และบันทึกเป็นแฟ้มข้อมูล
ในลักษณะมาตรฐาน อาทิ XML CSV Excel Webboard ได้
4.5.6) รายงานสามารถรองรับการจัดทำ FAQ สำหรับ Intranet ภายในสำนักงานประกันสังคม
และสำหรับ Internet สำหรับบุคคลภายนอก
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13. ระบบเชื่อมโยงบรูณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก
วัตถุประสงค์
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างระบบประกันสังคมในโครงการนี้กับระบบภายในของ
สำนักงานฯ และกับระบบของหน่วยงานภายนอก
1) ระบบจะต้องรองรับรายการข้อมูลที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามรูปแบบที่สำนักงานฯ
กำหนด โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า
10 หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนระบบงานประกันสังคม
2) ระบบจะต้องมีการจัดทำมาตรฐานรายการข้อมูลกลางสำหรับการเชื่อมโยง โดยการกำหนดนิยาม
และกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ใช้สำหรับการเชื่อมโยง
3) ระบบสามารถจัดเก็บล็ อกไฟล์ (Log files) ของขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละจังหวะของการเชื่อมโยง
ข้อมูล ในแต่ล ะครั้ง เพื่อใช้ส ำหรับตรวจสอบการทำงานของระบบแลกเปลี่ยนข้อ มูล ได้ เช่น
ขณะเริ่มต้นเชื่อมต่อ ขณะส่งข้อมูล ขณะรับข้อมูล ผลการแลกเปลี่ยนและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
4) มีระบบที่ใช้สืบค้นประวัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อผิดพลาดในการแลกเปลี่ยน และสามารถแจ้ง
เตือนไปยังผู้บริหารระบบได้ เมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่สำเร็จและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
5) ระบบที่ใช้ควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูล การกำหนดค่าเริ่ม ต้น การติดตามผล รายงานประวัติ
การแลกเปลี่ยน รายงานสรุปการแลกเปลี่ยน เป็นระบบที่ทำงานในแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
6) สามารถกำหนดปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละหน่วยงานได้ และสามารถแจ้งเตือนได้
กรณีที่ใช้เกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้
7) ผู้บริหารระบบสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยดูรายงานต่อไปนี้
- รายงานการใช้ทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล แยกตาม
ประเภทการแลกเปลี่ยน และหน่วยงานที่แลกเปลี่ยน
- รายงานประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีตัววัดเกี่ยวกับปริมาณข้อมูลในหนึ่งช่วงเวลา
ปริมาณการเชื่อมต่อในหนึ่งช่วงเวลา ระยะเวลาตอบสนองโดยเฉลี่ย อัตราการส่งไม่สำเร็จ
ต่อหนึ่งช่วงเวลา
- รายงานข้อผิดพลาดในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แยกตามประเภทความผิดพลาด และ
หน่วยงานที่แลกเปลี่ยน
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14. ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ e-Self service โครงการ Bigdata และ โครงการพัฒนาระบบ ERP
วัตถุประสงค์
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างระบบประกันสังคมในโครงการนี้กับระบบภายในของ
สำนักงานฯ
- ระบบจะต้องออกแบบให้รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลยอดรวมรายการรายจ่าย และ
รายรับกับระบบ ERP ของสำนักงานฯ ที่กำลังจะจัดหาได้
- ระบบจะต้องออกแบบให้รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล นายจ้าง ผู้ประกันตน ผ่านโครงการ
Bigdata ของสำนักงานฯ ที่กำลังจะจัดหาได้
- ระบบจะต้องออกแบบให้รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล นายจ้าง ผู้ประกันตน ผ่านโครงการ
e-Self service ซึ่งเป็นระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานฯ ได้
- ระบบจะต้องออกแบบให้รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล นายจ้าง ผู้ประกันตน ผ่านระบบ
สารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงาน ซึ่งเป็นระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานฯ ได้
- ระบบจะต้องออกแบบให้รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล นายจ้าง ผู้ประกันตน ผ่านโครงการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม ของสำนักงานฯ ที่กำลังจะ
จัดหาได้

