
หน้า 1 
ข้อก าหนดโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชนท์ันตกรรมในรูปแบบ Web Application 

 ข้อก ำหนดโครงกำรพัฒนำระบบงำนจ่ำยสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 
ในรูปแบบ Web Application 

__________________________________________________________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานประกันสังคมได้ให้บริการผู้ประกันตน โดยมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม ร่วมกับ
สถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ/สถานพยาบาลเอกชน/คลินิกที่เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ 
สิทธิประกันสังคมสามารถใช้ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการ
ทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องส ารองจ่าย หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล
หรือคลินิกที่ท าข้อตกลงไว้กับส านักงานประกันสังคม แต่ด้วยข้อจ ากัดการท างานของระบบสารสนเทศ 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของส านักงานประกันสังคมที่ใช้งานตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบันไม่รองรับ 
การพัฒนาระบบเพิ่มเติม การยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ การตรวจสอบความซ้ าซ้อน และป้องกันการทุจริต 

ดังนั้น ส านักงานประกันสังคมมีความประสงค์ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศการจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีทันตกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกการให้บริการกับผู้ประกันตนและสถานพยาบาลรัฐ 
ทั่วประเทศ/สถานพยาบาลเอกชน/คลินิกที่เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนได้รับบริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบการเบิกเงินซ้อนป้องกันการทุจริต ลดปริมาณงานการเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม 
ณ ส านักงานประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ประกันตน เพ่ือมาเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม  
และเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนตามวัตถุประสงค์ของส านักงานประกันสังคมที่มีต่อผู้ประกันตน 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกผู้ประกันตนให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทันตกรรม โดยไม่ต้องท าการส ารองจ่าย
ในคลินิกหรือสถานพยาบาลในความตกลง 

2.2 เพ่ือลดปริมาณงานการมาเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม ณ ที่ส านักงานประกันสังคม 
2.3 เพ่ือแก้ปัญหาข้อจ ากัดของระบบ Sapiens Mainframe ซ่ึงใช้งานอยูใ่นปัจจุบัน  
2.4 เพ่ือลดและป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายซ้ าซ้อน พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบการบันทึกขอเบิกเงิน

กรณีทันตกรรมของสถานพยาบาลในความตกลง 
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3. ข้อก ำหนดทั่วไป 

3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อก าหนดรายละเอียด 
(Specification) ทางเทคนิคเป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) โดยใช้ตั วอย่ างแบบฟอร์ม 
การเปรียบเทียบตามตารางที่ 1 ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความ 
หรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดท าเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย 
ไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้น อยู่ในส่วนใดต าแหน่งใดของเอกสารอ่ืนๆ ที่จัดท าเสนอมา 
ส าหรับเอกสารที่อ้างอิงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อก ากับไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
กับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก ำหนด 

อ้ำงถึงข้อ ข้อก ำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องกำร 
ข้อเสนอ/อุปกรณ์ที่

น ำเสนอ 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ระบุหัวข้อให้ตรง
กับหัวข้อท่ีระบุใน
เอกสารเสนอราคา 

ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่
ส านักงานประกันสังคมก าหนด
มากรอกในช่องนี้ 

ให้ระบุคุณลักษณะ
เฉพาะที่บริษัทฯ น าเสนอ 

ระบุหมายเลขหน้าของ
เอกสารอ้างอิงของ
บริษัทฯ 

3.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการนี้งานที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว 
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์น าไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือเผยแพร่ในลักษณะอ่ืนใด 

3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสาร ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
3.3.1 โครงสร้างทีมงาน (Organization Chart) 
3.3.2 แผนการด าเนินงาน 
3.3.3 รายละเอียดของทีมงาน เช่น ต าแหน่งในโครงการ ชื่อ-นามสกุล 
3.3.4 แบบฟอร์มประวัติทีมงาน ตามภาคผนวก ก 
3.3.5 ใบประกาศนียบัตรรับรอง (ถ้ามี) 

3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแสดงเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนด 
3.5 ส านักงานประกันสังคมสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารชี้แจง (Clarification) เพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ 

และให้ส่งเพ่ิมภายในระยะเวลาที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด มิฉะนั้นส านักงานประกันสังคม จะตัดสิทธิ์  
การเข้าเสนอราคา 

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างพัสดุดังกล่าว 
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็น

ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างดังกล่าว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา อย่างน้อย 1 โครงการ 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
ที่ส านักงานเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว โดยแนบหลักฐานการเสนอราคา ดังนี้ 

4.5.1 หนังสือรับรองผลงานอ้างอิงจากหน่วยงานเจ้าของโครงการนั้น  
4.5.2 ส าเนาสัญญาโครงการ 
4.5.3 หนังสือชี้แจงผลงานของโครงการ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

4.5.3.1 รายละเอียดหน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน ประเภท สถานที่ตั้ง) 
4.5.3.2 รายละเอียดโครงการ (ชื่อโครงการ มูลค่า)  
4.5.3.3 รายละเอียดผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ที่ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail   

4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว 
ส านักงานประกันสังคมจะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ ส าหรับเอกสารที่ยื่นมาหากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคาฯ มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาฯ ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามท าสัญญา
ตามที่ กวพ. ก าหนด 

4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและจ านวนตามที่ก าหนด โดยแนบรายชื่อ 
พร้อมประวัติการท างานของบุคลากรทุกคนตาม ภาคผนวก ก. โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ 
ตามตารางที่ 2 พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (หรือส าเนาหนังสือเดินทาง) ที่มีลายเซ็นโดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา ในกรณีที่บุคลากรไม่ครบหรือคุณสมบัติบุคลากร 
ที่เสนอรายใดรายหนึ่งไม่ถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา หากหลังจากส านักงาน
ประกันสังคมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอให้เข้ามาด าเนินการแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ผู้ชนะการเสนอราคา
จะต้องยื่นเสนอบุคลากรที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าตามเงื่อนไขในสัญญาให้ส านักงานประกันสังคมพิจารณา
อนุมัติซึ่งส านักงานประกันสังคมของสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอมา 
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ตำรำงท่ี 2 ตำรำงคุณสมบัติบุคลำกร 

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน ประสบกำรณ์ จ ำนวน 
1 ผู้บริหารโครงการ  

(Project Manager) 
- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร ์

หรือสารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในระบบงาน

คอมพิวเตอร์ และมีเนื้องานในส่วนของการบริหารโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศรวมอยู่ด้วย 

1 

2 นักวิเคราะหร์ะบบอาวโุส 
(Senior System Analyst) 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร ์
หรือสารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 8 ปี ในระบบงานคอมพิวเตอร์ 

และมเีนื้องานในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ Sapiens Mainframe รวมอยู่ด้วย 

1 

3 นักพัฒนาระบบอาวุโส  
(Senior Developer) Web 
Application 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรขีึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร ์
หรือสารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 8 ปี ใน ในระบบงาน

คอมพิวเตอร์ และมีเนื้องานในส่วนของการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา Web Application 
รวมอยู่ด้วย 

1 

4 นักพัฒนาระบบ 
(Junior Developer) 
 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรขีึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
หรือสารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ใน ในระบบงาน

คอมพิวเตอร์ และมีเนื้องานในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
รูปแบบ Web-Based Application รวมอยู่ด้วย 

5 

5 วิศวกรระบบ  
(System Engineer) 
 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรขีึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
หรือสารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในระบบงานคอมพิวเตอร์ 

และมเีนื้องานเกี่ยวกับระบบเซริ์ฟเวอร์และเครือข่าย 

1 

6 นักจัดการฐานข้อมลู 
(Database Management) 
 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรขีึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ 
หรือสารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
- มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ใน ในระบบงาน

คอมพิวเตอร์ และมีเนื้องานในส่วนวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศรวมอยู่ด้วย 

2 

7 นักทดสอบระบบ 
(Tester) 
 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรขีึ้นไป 
- มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในระบบงานคอมพิวเตอร์ 

และมเีนื้องานในการตรวจสอบคณุภาพของระบบสารสนเทศ
รวมอยู่ด้วย 

2 

8 นักออกแบบหน้าจอ 
(Web Designer) 
 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรขีึ้นไป 
- มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในระบบงานคอมพิวเตอร์ 

และมเีนื้องานในการออกแบบหน้าจอ UX/UI Designer  

1 

9 เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 
 

- ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรขีึ้นไป 
- ประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการสนับสนุนการบริหาร

จัดการโครงการ 

1 
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4.10  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ฯ ทุกคนจะต้องลงนาม
ในหนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของส านักงานประกันสังคม ตามภาคผนวก ข 

5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใช้
หลักเกณฑ์ด้านราคา 

6. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ให้คลินิก 
หรือสถานพยาบาลสามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในความตกลง และท าการบันทึกค าขอเบิก
ผ่านระบบเข้ามาประมวลสร้างค าสั่งจ่ายอัตโนมัติ เพ่ือโอนเงินให้แก่สถานพยาบาลนั้น ๆ ได้ อีกทั้งรองรับ 
ผู้ประกันตนที่มาขอเบิก ณ ส านักงาน หรือสามารถยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม กองทุน
ประกันสังคม รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ต้องพัฒนา Web Service เพ่ือให้บริการข้อมูลทันตกรรมแก่
ระบบหรือหน่วยงานอื่นได้ 

6.1 กำรด ำเนินกำรโครงกำร 
6.1.1 การก ากับและควบคุมโครงการ (Project Management) 

6.1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการพัฒนาระบบ (System Development Plan) ให้แก ่
ผู้ว่าจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6.1.1.2 ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมเพ่ือชี้แจง 
ความคืบหน้า และจะต้องเสนอรายงานให้ส านักงานประกันสังคมทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

6.1.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผู้รับจ้างต้องศึกษาและจัดท าเอกสารความต้องการ
ของระบบงาน (System Requirement Specification: SRS) ให้ครอบคลุมการท างานทั้งหมดของส่วนงาน
สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่เป็นปัจจุบัน โดยน าเสนอในลักษณะกระบวนการการปฏิบัติงาน (Work Flow 
Diagram) ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Data Requirement) และรูปแบบรายงานที่ใช้ในกระบวนการ
การปฏิบัติงาน 

6.1.3 การออกแบบระบบ (System Design) ผู้รับจ้างต้องออกแบบและจัดท าเอกสารการออกแบบ
ระบบ (System Design Specification: SDS) จากความต้องการของระบบงาน (SRS) จากขั้นตอนการวิเคราะห์
ระบบ โดยอย่างน้อยประกอบไปด้วย 

6.1.3.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) โดยจะต้องเป็นสถาปัตยกรรม 
Multi–Tier Client/Server Architecture ตามท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนด 
6.1.3.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (UI/UX Design) โดยมี
เมนูและค าสั่งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และใช้งานผ่าน Web Browser ของเครื่องลูกข่าย 
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6.1.3.3 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบในรูปแบบ แบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Entity Relationship Diagram) และ พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

6.1.4 การทดสอบระบบ (System Testing) ผู้รับจ้างจะต้องก าหนดแผนการทดสอบ (Test Plan) 
กรณีทดสอบ (Test Case/Test Scenario) จนถึงการประเมินและสรุปผลการทดสอบโดยอย่างน้อย  
ต้องประกอบไปด้วย 

6.1.4.1 การทดสอบฟังก์ชั่นการท างาน (Unit Testing) โดยให้ผู้พัฒนาระบบหรือผู้ทดสอบ
ระบบเป็นผู้ทดสอบในระหว่างการพัฒนาโดยให้บันทึกผลการทดสอบรวบรวมไว้ในเอกสาร
การทดสอบระบบ และจัดท าการทดสอบฟังก์ชันการท างานแบบอัตโนมัติ (Automated 
Test Script) 
6.1.4.2 การทดสอบเ พ่ือวั ดผลตอบรับจากผู้ ใช้ ง าน (User Acceptant Test: UAT) 
โดยท าการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง (Production) ที่ส านักงาน
ประกันสังคมจัดเตรียมให้ รวมถึงการทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบอ่ืน ๆ โดยท าการทดสอบ
เมื่อน าเอาส่วนต่าง ๆ มาต่อเชื่อมกัน ทั้ งส่วนประกอบภายในของระบบทันตกรรม 
และกับระบบอ่ืน ๆ ที่ต้องท าการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น DB for e-Service ระบบสารสนเทศ
ประกันสังคม (Sapiens) ฯลฯ 

6.1.5 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User Training) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการท าแผนการฝึกอบรม 
และจัดอบรมให้ผู้ใช้งานกลุ่มต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

6.1.5.1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ไม่น้อยกว่า 5 คน 
6.1.5.2 กลุ่มผู้ใช้งานระบบส่วนกลาง ของส านักงานประกันสังคม ไม่น้อยกว่า 10 คน 
6.1.5.3 กลุ่มผู้ใช้งานระบบของส านักงานประกันสังคม เขตพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา  
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
  โดยต้องจัดท าคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ประกันตน สถานพยาบาล เจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคม รวมถึง Video สาธิตการใช้งานเผยแพร่บน website ของระบบ
เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองในภายหลัง 

6.1.6 การติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริง (System Installation) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการติดตั้ง
ระบบ ก าหนดข้อมูลเริ่มต้น (Data Setup) และถ่ายโอนข้อมูลที่จ าเป็นจากระบบที่เกี่ยวข้อง (Data Migration) 
โดยศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการติดตั้ง และน าเสนอแผนการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริง 
(Installation Plan) ให้ส านักงานประกันสังคมพิจารณาอนุมัติ เพ่ือติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ส านักงาน
ประกันสังคมก าหนด 
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6.2 คุณลักษณะทั่วไป 
6.2.1 Software หรือเครื่องมือ (Tools) อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานหรือปรับปรุงแก้ไข

ข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้ส านักงานประกันสังคมได้สิทธิการใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ส่วน Software ระบบงาน (Application Software) ต้องเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานประกันสังคมแต่เพียงผู้เดียว 
กรณีที่ต้องใช้ Software เครื่องมือ (Tools) อ่ืน ๆ ในการท างานของระบบงาน ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ 
ให้ส านักงานประกันสังคมได้สิทธิการใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย และสามารถใช้งานได้กับระบบที่พัฒนาได้  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 

6.2.2 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบเพ่ือรองรับส่งข้อความแบบสั้น (Short Message Services : SMS) 
โดยจะต้องจัดเตรียมช่องทางการส่งข้อความ เพ่ือรองรับการยืนยันตัวบุคคลของผู้ประกันตน เชื่อมต่อระบบ
ของส านักงานประกันสังคม 

6.2.3 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Application รองรับการแสดงผลหน้าจอ 
Smartphone, Tablet และ Desktop PC ตามขนาดที่ เหมาะสม  ผ่ าน  Web Browser ที่มีการใช้ งาน 
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari เป็นต้น 
ในเวอร์ชั่นล่าสุด โดยแสดงผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

6.2.4 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบงานจะต้องพัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier (Presentation, 
Business Logic, and Database) 

6.2.5 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบงานจะต้องพัฒนาบนระบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database) โดยจะต้องท าการถ่ายโอนข้อมูล (Data Migration) ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับระบบทันตกรรม 
บนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม 

6.2.6 การพัฒนาระบบงานต้องเชื่อมโยงกับระบบงานของส านักงานประกันสังคม เช่น Sapiens 
Mainframe, DB for eService เพ่ือสนับสนุนการท างานต่าง  ๆ รวมถึงการบูรณาการระบบฐานข้อมูล 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การท ารายการ การสอบถามและการตรวจสอบ เป็นต้น 

6.2.7 การพัฒนาระบบงานจะต้องวิเคราะห์/ออกแบบ/สร้างฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการ เข้าใช้งาน
ระบบงานของกลุ่มผู้ใช้งานต่าง ๆ ได้แก่ สถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม และผู้ประกันตน 

6.2.8 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information Security) 
6.2.8.1 มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขที่จ าเป็นของข้อมูล
ที่ผู้ใช้งานบันทึกในแบบฟอร์มก่อนส่งข้อมูล (Input Validation) 
6.2.8.2 สามารถป้องกัน Cross side scripting (XSS) ได ้
6.2.8.3 สามารถป้องกันการท า SQL Injection โดยตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเข้าทาง  
URL Header และ Input form ที่ออกแบบไว้ได ้
6.2.8.4 ข้อมูลที่เป็นความลับ เช่นรหัสผ่าน จะต้องไม่จัดเก็บในรูปแบบ Plaintext  
(ทั้งในขณะที่มีการส่งข้อมูล และจัดเก็บลงในฐานข้อมูล) 
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6.2.8.5 Connection String ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ 
จะต้องด าเนินการด้วยวิธิการที่มีความปลอดภัย 
6.2.8.6 ต้องด าเนินการปิดการ Tracing และ Debugging ก่อนน าระบบขึ้นใช้งานจริง 
6.2.8.7 ระบบต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการ Display error code ที่แสดงบนหน้าจอ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
6.2.8.8 ระบบต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพ่ือความปลอดภัยในการสื่อสาร 
หรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้ Secure Sockets Layer (SSL) (Https)  
6.2.8.9 กรณีท่ีมีการใช้งาน Secure Sockets Layer (SSL) ผู้รับจ้างจะต้องใช้งาน 
SSL Certificates แบบ Domain Validation (DV) เป็นอย่างน้อย ที่ออกหรืออนุมัติโดย 
CA (Certificate Authority) กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
6.2.8.10  มีการระบุและยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
ยืนยันตัวตนที่เหมาะสม 
6.2.8.11  ต้องพัฒนาระบบตามแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย  
(Secure Coding Guidelines) โอยอ้างอิงตาม OWASP Top Ten ปีล่าสุด 

6.2.9 มีการจัดการ Version Control System (Git) ตามท่ีส านักงานประะกันสังคมก าหนด 
6.2.10  มีการทบทวนซอร์สโค๊ด (Code review requirements) 

6.2.10.1  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทบทวนซอร์สโค๊ดก่อนน าระบบขึ้นใช้งานจริง เพ่ือระบุช่องโหว่
จากการพัฒนาที่อาจเกิดข้ึน  
6.2.10.2  การทบทวนซอร์สโค๊ด ต้องด าเนินการโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
6.2.10.3  การทบทวนซอร์สโค๊ด ต้องด าเนินการแบบอัตโนมัติ (Automated) ด้วยเครื่องมือ 
ทีม่ีความน่าเชื่อถือ และวิเคราะห์ผลด้วยบุคคล (Manual) โดยให้รายงานผลการทบทวนซอร์สโค๊ด
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณา พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขช่องโหว่ที่เกิดขึ้น 

6.3 ข้อก ำหนดเฉพำะ 
6.3.1 ส่วนการใช้งานของสถานพยาบาล 

6.3.1.1 มีหน้าจอให้สามารถลงทะเบียน เพ่ือขอท าข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์
กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน และผู้ใช้งานภายใต้สถานพยาบาล  
6.3.1.2 ระบบจัดส่งค าขอลงทะเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สถานพยาบาลได้แจ้งไว้ 

6.3.2 ส่วนการใช้งานของสถานพยาบาลในความตกลง 
6.3.2.1 สามารถรองรับการยืนยันตัวตนของผู้ประกันตนที่มาขอรับบริการ 

 1) กรณีเป็นผู้ประกันตนผู้ถือสัญชาติไทยสามารถยืนยันตัวตนของ
ผู้ประกันตนโดยการอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
หรือตรวจสอบเลขบัตรประชาชน และเลขหลังบัตรประชาชน (Laser ID) 
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 2) กรณีผู้ประกันตนไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องยืนยันตัวตน 
ของผู้ประกันตน โดยส่งรหัสแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) 
โดยส่งข้อความแบบสั้น (Short Message Services : SMS) ไปที่โทรศัพท์มือถือ 
ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของประกันสังคม 

6.3.2.2 สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 
 1) สามารถบันทึกข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ เ พ่ิมในกรณีที่ ไม่ เคยบันทึก 

เบอร์โทรศัพท์ไว้ในระบบของประกันสังคม 
 2) สามารถแก้ไขเบอร์โทรศัพท์หากผู้ประกันตนมีความประสงค์ในการ

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์  โดยระบบจะท าการส่ง  SMS ไปยังเบอร์ที่ เคยบันทึก 
ในระบบ เพ่ือเป็นการแจ้งเตือน 

6.3.2.3 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตน กรณีอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 
โดยแสดงรายละเอียดสิทธิ์คงเหลือตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ และสามารถ 
แจ้งเตือนในกรณี ผู้ขอรับบริการไม่เป็นผู้ประกันตน , ไม่มีสิทธิ์ เนื่องจากขอใช้สิทธิ์ อ่ืน 
แทนสิทธิ์ประกันสังคม เป็นต้น 
6.3.2.4 สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการเบิกทันตกรรมครอบคลุมสิทธิประโยชน์ ได้แก่ 
อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยแสดงภาพกราฟิกของฟันประกอบการบันทึกข้อมูล 
6.3.2.5 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตน กรณีฟันเทียม โดยแสดงรายละเอียด 
สิทธิ์คงเหลือตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ และสามารถแจ้งเตือนในกรณี ผู้ขอรับบริการ
ไม่เป็นผู้ประกันตน, ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากขอใช้สิทธิ์อ่ืนแทนสิทธิ์ประกันสังคม เป็นต้น 
6.3.2.6 สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการเบิกทันตกรรมครอบคลุมสิทธิประโยชน์ ได้แก่ 
ฟันเทียมถอดได้บางส่วน และ ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก  โดยแสดงภาพกราฟิกของฟัน
ประกอบการบันทึกข้อมูล 
6.3.2.7 สามารถรองรับการบันทึกการตรวจสุขภาพสภาวะช่องปากได้ 
6.3.2.8 สามารถค านวณเงินก่อนการบันทึก 
6.3.2.9 สามารถตรวจสอบประวัติการบันทึกการใช้สิทธิภายใต้ผู้ใช้งานเดียวกัน 
6.3.2.10  สามารถออกใบแจ้งผลการขอใช้สิทธิได้ 
6.3.2.11  สามารถแก้ไข/ยกเลิก ข้อมูลที่บันทึกได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
6.3.2.12  สามารถจัดท ารายงานสรุปการใช้สิทธิ และรายงานอื่นตามที่ส านักงานประกันสังคม
ก าหนด 
6.3.2.13  มีหน้าจอให้ยื่นค าขอ แก้ไข/ยกเลิก ข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณี 
ทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน พร้อมจัดส่งค าขอ แก้ไข/ยกเลิก ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
สถานพยาบาลได้แจ้งไว้ 
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6.3.2.14  มีหน้าจอให้ยื่นค าขอ เพ่ิม/ยกเลิก ผู้ใช้งานภายใต้สถานพยาบาล พร้อมจัดส่งค าขอ 
เพ่ิม/ยกเลิก ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สถานพยาบาลได้แจ้งไว้ 

6.3.3 ส่วนการใช้งานของผู้ประกันตน 
6.3.3.1 สามารถยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม กองทุนประกันสังคม 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
6.3.3.2 สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการยื่นแบบค าขอฯ ได้ 
6.3.3.3 สามารถตรวจสอบสถานะการยื่นแบบค าขอฯ ได้ 
6.3.3.4 สามารถตรวจสอบประวัติการใช้สิทธิได ้

6.3.4 ส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม (ผู้ดูแลระบบ Admin) 
6.3.4.1 สามารถ เพ่ิม/ยกเลิก/แก้ไข สิทธิของการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานในระบบหรือกลุ่ม
ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบผู้จะเข้าใช้ระบบตามสิทธิ์ได้ด้วย 
6.3.4.2 สามารถก าหนดสิทธิผู้ใช้งานตามเมนูการใช้งาน หรือตามฟังก์ชันการใช้งาน 
6.3.4.3 สามารถค้นหาข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้ใช้ตามช่วงเวลา หรือตามสังกัดได้ 
6.3.4.4 สามารถ เพ่ิม/ยกเลิก/แก้ไข หน้าจอส าหรับประกาศหรือแจ้งเตือนได้ 
6.3.4.5 สามารถตรวจสอบข้อมูลเพ่ือการประมวลผลข้อมูลกลุ่ม (Batch Process) ได ้

6.3.5 ส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม (จังหวัด/เขตพ้ืนที่/สาขา) 
 ส่วนบริหารจัดการสถานพยาบาล 

6.3.5.1 สามารถค้นหารายการขอท าข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
แก่ผู้ประกันตน ตาม สปส. รับผิดชอบ 
6.3.5.2 สามารถ อนุมัติ/ปฏิเสธ รายการขอท าข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณี
ทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน 
ส่วนบริหารจัดการสถานพยาบาลในความตกลง 
6.3.5.3 สามารถค้นหาสถานพยาบาลในความตกลงได้ โดยสามารถค้นหาได้จาก 
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล จังหวัด เป็นต้น 
6.3.5.4 สามารถ อนุมัติ/ปฏิเสธ รายการขอยกเลิกข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์
กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน 
6.3.5.5 สามารถ เพ่ิม/ลบ/แก้ไข สถานพยาบาลในความตกลงได้ โดยเก็บประวัติผู้ท ารายการ 
ส่วนบริหารจัดการยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 
6.3.5.6 สามารถค้นหารายการยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้ประกันตนตาม สปส. รับผิดชอบ 
6.3.5.7 สามารถ อนุมัติ/ปฏิเสธ รายการแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ประกันตน 
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ส่วนบริหารจัดการยื่นแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม ณ ส านักงาน 
6.3.5.8 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตน กรณีอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 
โดยแสดงรายละเอียดสิทธิ์คงเหลือตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ และสามารถแจ้ง
เตือนในกรณี ผู้ขอรับบริการไม่เป็นผู้ประกันตน, ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากขอใช้สิทธิ์อ่ืนแทนสิทธิ์
ประกันสังคม เป็นต้น 
6.3.5.9 สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการเบิกทันตกรรมครอบคลุมสิทธิประโยชน์ ได้แก่ 
อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยแสดงภาพกราฟิกของฟันประกอบการบันทึกข้อมูล 
6.3.5.10  สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตน กรณีฟันเทียม โดยแสดงรายละเอียดสิทธิ์
คงเหลือตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ และสามารถแจ้งเตือนในกรณี ผู้ขอรับบริการ 
ไม่เป็นผู้ประกันตน, ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากขอใช้สิทธิ์อ่ืนแทนสิทธิ์ประกันสังคม เป็นต้น 
6.3.5.11  สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการเบิกทันตกรรมครอบคลุมสิทธิประโยชน์ ได้แก่
ฟันเทียมถอดได้บางส่วน และ ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก  โดยแสดงภาพกราฟิกของฟัน
ประกอบการบันทึกข้อมูล 
6.3.5.12  สามารถค านวณเงินก่อนการบันทึก 
6.3.5.13  สามารถตรวจสอบประวัติการบันทึกการใช้สิทธิภายใต้ผู้ใช้งานเดียวกัน 
6.3.5.14  สามารถออกใบแจ้งผลการขอใช้สิทธิได้ 
6.3.5.15  สามารถแก้ไข/ยกเลิก ข้อมูลที่บันทึกได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

6.3.6 ส่วนงานปรับปรุงข้อมูลขอรับสิทธิประโยชน์ 
6.3.6.1  สามารถแก้ไขข้อมูลขอรับสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขของการแก้ไขได้ 
6.3.6.2  สามารถค านวณเงินเมื่อท าการแก้ไขได้ 
6.3.6.3  สามารถจัดเก็บประวัติการแก้ไข เพ่ือการตรวจสอบภายหลัง 

6.3.7 ส่วนงานบันทึกผลการวินิจฉัย  
6.3.7.1 สามารถวินิจฉัยรายการรับแจ้งจากคลินิกหรือสถานพยาบาลในความตกลงได้โดยอัตโนมัติ 
6.3.7.2 สามารถวินิจฉัยรายการ ณ จุดบริการส านักงานประกันสังคม โดยเจ้าหน้าที่ได้ 

6.3.8 ส่วนงานบันทึกการแก้ไขผลวินิจฉัย 
6.3.8.1 สามารถแก้ไขข้อมูลวินิจฉัยที่ท าการบันทึกแล้ว 
6.3.8.2 สามารถตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการบันทึกแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงวินิจฉัย เพ่ือช่วย 
การท างานและลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ 
6.3.8.3 สามารถจัดเก็บประวัติการแก้ไข เพ่ือการตรวจสอบภายหลัง 

6.3.9 ส่วนงานบันทึกข้อมูลสั่งจ่าย 
6.3.9.1 สามารถบันทึกยกเลิกข้อมูลการวินิจฉัยและสั่งจ่าย (โดยมีการตรวจสอบสิทธิ 
ในการอนุมัตยิกเลิก) 
6.3.9.2 สามารถพิมพ์ใบสั่งจ่ายเพ่ือส่งต่อระบบการเงิน 
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6.3.10  ส่วนงานบันทึกยกเลิกการวินิจฉัยและสั่งจ่าย 
6.3.10.1  สามารถท าการตรวจสอบสิทธิการอนุมัติ ยกเลิก 
6.3.10.2  สามารถบันทึกข้อมูลการเรียกเงินคืน ส าหรับทั้งผู้ประกันตนและสถานพยาบาล 
6.3.10.3  สามารถจัดเก็บประวัติการแก้ไข เพ่ือการตรวจสอบภายหลังได้ 

6.3.11  ส่วนงานสืบค้นข้อมูล และการออกรายงาน 
6.3.11.1  สามารถจัดการสิทธิ์ในการสืบค้นข้อมูลและการออกรายงานได้ 
6.3.11.2  สามารถสอบถามข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือแสดงออกทางหน้าจอ 
หรือออกเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ  
6.3.11.3  สามารถออกรายงานตามท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนด 
6.3.11.4  สามารถบันทึกรายงานเป็นไฟล์ข้อมูล รูปแบบตามที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด 
6.3.11.5  สามารถออกรายงานต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1)  รายงานข้อมูลการใช้สิทธิทันตกรรม 
2)  รายงานข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลขอรับสิทธิประโยชน์ 
3)  รายงานการบันทึกการแก้ไข เปลี่ยนแปลงผลวินิจฉัย 
4)  รายงานบันทึกยกเลิกข้อมูลการวินิจฉัยและสั่งจ่าย 
5)  รายงานยกเลิกการใช้สิทธิกรณีทันตกรรม 
6)  รายงานอ่ืน ๆ ตามที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด 

6.3.12  ส่วนงานจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อการประมวลผลข้อมูลกลุ่ม (Batch Process) 
6.3.12.1  Batch process ส าหรับรวบรวมสร้างรายการรับแจ้ง ข้อมูลรักษา การวินิจฉัย และอนุมัติ 
6.3.12.2  Batch Process ส าหรับสร้างรายการค าสั่งสั่งจ่ายอัตโนมัติ 
6.3.12.3  Batch Process ส าหรับรวบรวมรายการรอเรียกเงินคืนเพ่ือส่งไปรับเงินคืนที่ Sapiens 
Object Pool หรือระบบท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนด 
6.3.12.4  Batch Process ส าหรับการบันทึกบัญชีประจ าวัน ส่งให้ Sapiens Object Pool 
หรือระบบท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนด 
6.3.12.5  Batch Process สร้างรายการส าหรับโอนเงิน ตามรูปแบบทีส่ านักงานประกันสังคมก าหนด 
6.3.12.6  Batch Process ประมวลผลน าเข้ารายการตอบกลับผลการโอนเงินจากธนาคาร 
6.3.12.7  Batch Process ประมวลผลข้อมูลหักภาษีเพ่ือน าส่งสรรพกร 

6.3.13  ส่วนงานการเงินรับ สปส.พ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 
ส่วนงานสืบค้นข้อมูล และการออกรายงาน  
6.3.13.1  สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ เช่น รายการรอเรียกเงิน
คืน/รายการใบเสร็จรับเงินคืน เป็นต้น 
6.3.13.2  รองรับการบันทึกและออกใบเสร็จรับเงิน กรณีเงินรอเรียกคืน  
6.3.13.3  สามารถจัดการสิทธิ์ในการสืบค้นข้อมูลและการออกรายงานได้ 
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6.3.13.4  สามารถออกรายงานตามท่ีส านักงานประกันสังคมก าหนด 
6.3.14  ส่วนงานการเงินจ่าย สปส.พ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 

6.3.14.1  ส่วนงานบันทึกข้อมูลการเตรียมจ่าย 
1)  สามารถรวบรวมรายการค าสั่งจ่ายภายใต้ผู้ขอรับเงินเดียวกัน (คลินิก 

หรือสถานพยาบาล) เพ่ือเตรียมจ่าย   
2)  สามารถค านวณและหักภาษี ณ ที่จ่ายเพ่ือเตรียมน าส่งสรรพากรเป็นรายเดือน 
3)  สามารถรองรับการเตรียมจ่ายได้ตามเงื่อนไขการจ่าย  
4)  สามารถรองรับการจ่ายเงิน ณ ส านักงาน โอนเงินผ่านธนาคาร และจ่ายเงิน

ผ่านไปรษณีย์ 
5)  สามารถยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการเตรียมจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  

6.3.14.2  ส่วนงานการอนุมัติรายการเตรียมจ่ายและตัดจ่าย 
1) สามารถตรวจสอบสิทธิ์โดยมีหน้าจอส าหรับตรวจสอบสิทธิ์การอนุมัติให้

โดยอัตโนมัติ 
2) อนุมัติจ่ายเงินไม่จ ากัดจ านวนรายการ โดยก าหนดสิทธิ์ตามอ านาจหน้าที่

ผู้ใช้งาน 
3) สามารถพิมพ์ใบส าคัญรับเงินได้ตามเงื่อนไข หลังจากที่ระบบได้ด าเนินการ

ตัดจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
4) สามารถพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3 , ภงด.53 เพ่ือแจ้ง

สถานพยาบาลหรือคลินิก ในรูปแบบหนังสือหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับ
การค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุ 

5) สามารถพิมพ์หนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้สถานพยาบาลหรือคลินิก เพ่ือแจ้ง
การจ่ายเงินในรูปแบบหนังสือหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการค้นหาตาม
เงื่อนไขที่ระบุ 

6) สามารถบันทึกเลขที่ ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลหรือคลินิก 
และสอบถามข้อมูลใบเสร็จรับเงินตามเงื่อนไขท่ีระบุ 

6.3.14.3  ส่วนงานสืบค้นข้อมูล และการออกรายงาน 
1)  สามารถจัดการสิทธิ์ในการสืบค้นข้อมูลและการออกรายงานได้ 
2)  สามารถสอบถามข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด  
3)  สามารถออกรายงานตามที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด เช่น รายงาน

จ่ายเงินกรณีโอนได/้ไม่ได ้เป็นต้น 
4)  สามารถบันทึกรายงานเป็นไฟล์ข้อมูล รูปแบบตามที่ส านักงานประกันสังคม

ก าหนด 
5)  สามารถรองรับการจัดการข้อมูลการหักภาษี 
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6.3.15  ส่วนงานการเงินจ่าย ส่วนกลาง 
6.3.15.1  เรียกรายงานสรุปการอนุมัติจ่ายเงินแยกตาม สปส.กทม.พ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 
และรายงานละเอียด การอนุมัติจ่ายเงินแยกแต่ละธนาคารของส านักงานประกันสังคมทั่ว
ประเทศ เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ รหัสประมวลผล 
6.3.15.2  อนุมัติรหัสประมวลผล และสร้างชุดข้อมูลส าหรับส่งให้ธนาคารตามรูปแบบที่
ส านักงานประกันสังคมก าหนด พร้อมหนังสือยืนยันการส่งไฟล์ชุดข้อมูล 
6.3.15.3  สร้างข้อมูลรหัสประมวลผลตามรูปแบบการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ โดยแยกข้อมูล
รายธนาคาร และจัดส่งข้อมูลอัตโนมัติให้ธนาคารตามเงื่อนไขที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด 
โดยแยกชุดข้อมูลออกจาก การจ่ายเงินกรณีอ่ืน 
6.3.15.4  สามารถออกรายงานสรุปการอนุมัติรหัสการประมวลผล และรายงานอ่ืน  ๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
6.3.15.5  สามารถรองรับชุดข้อมูลผลการโอนเงินจากธนาคาร เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ 
และออกรายงานการจ่ายเงินกรณีทันตกรรม และรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของ สปส.กทม. 
พ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 
6.3.15.6  รองรับการประมวลผลข้อการโอนเงินจากธนาคาร กรณีโอนเงินได้/ไม่ได้ และกรณี
โอนเงินไม่ส าเร็จ ระบบจะกลับสถานะโอนกลับเข้ากองทุนโดยอัตโนมัติ 

6.3.16 ส่วนงานเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบ Web Service เพ่ือสนับสนุนส าหรับการท างานสร้าง Application 
Programming Interface ส าหรับรองรับการให้บริการผ่านช่องทางอ่ืน เช่น Mobile Application 
โดยสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
6.3.16.1  สามารถตรวจสอบประวัติการใช้สิทธิ ยอดคงเหลือประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม 
6.3.16.2 สามารถตรวจสอบประวัติการอนุมัติสั่งจ่ายและวันที่โอนเงินให้แก่ผู้ประกันตน/สถานพยาบาล 
6.3.16. สามารถส่งข้อมูลรายการบันทึกขอใช้สิทธิ์ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
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8. กำรส่งมอบงำน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่เป็นภาษาไทยใช้รูปแบบ
ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 โดยอยู่ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ และรูปแบบ PDF โดยบันทึกในสื่อ
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 ชุด โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าจ้าง ดังนี้ 

งวดกำรเบิกจ่ำย งำนที่ต้องส่งมอบ ระยะเวลำกำรส่งมอบ 
งวดที่ 1 - ส่งมอบแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 

ตามเอกสารขอบเขตงาน ข้อ 6.1.1.1 
- ส่งมอบรายชื่อบุคลากรที่ด าเนินการตาม

โครงการพร้อม หนังสือแสดงเจตนาไม่
เปิดเผยข้อมูลของส านักงานประกันสังคม 
ข้อ 4.10 

ภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 2 - ส่งมอบเอกสารความต้องการของระบบงาน 
(System Requirement Specification) 
ตามเอกสารขอบเขตงานข้อ 6.1.2 
- ส่งมอบเอกสารการออกแบบระบบ 

(System Design Specification) ตาม
เอกสารขอบเขตงานข้อ 6.1.3 

ภายใน 90 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 3 - ส่งมอบเอกสารผลการทดสอบระบบ 
(System Test Result) ตามเอกสาร
ขอบเขตงานข้อ 6.1.4 
- ส่งมอบผลการทบทวนซอร์สโค๊ด ข้อ 6.2.10 
- ส่งมอบระบบที่ผ่านการทดสอบจากผู้ใช้งานแล้ว 

ภายใน 240 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 4 - ท าการฝึกอบรมและส่งมอบผลการฝึกอบรม
ตามเอกสารขอบเขตงานข้อ 6.1.5 
- ด าเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริงและผล

การติดตั้งตามเอกสารขอบเขตงาน ข้อ 6.1.6  
- ส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบฉบับสมบูรณ์ (as built version) 
- ส่งมอบเอกสาร Source Listing พร้อม 

Library ของทุกโปรแกรมที่ผู้รับจ้างได้
พัฒนาในโครงการนี้ และเป็นลิขสิทธิ์ของ
ส านักงานประกันสังคม ในรูปแบบ Source 
Code (บันทึกลงสื่อข้อมูล) 
- ส่งมอบคู่มือการใช้งานรวมถึง VDO สาธิต

การใช้งานฉบับสมบูรณ์ 

ภายใน 300 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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9. กำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 

ส านักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู ้ชนะการประกวดราคาเป็นรายงวด ตามเงื่อนไข  
การช าระเงินให้ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
งานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
งานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 40 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
งานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 35 ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
งานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 

10. อัตรำค่ำปรับ 

10.1  กรณีส่งมอบงานไม่ได้ตามก าหนด ส านักงานประกันสังคมจะคิดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

10.2  ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานหรือส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดแล้วเสร็จของงาน ตามที่ระบุไว้  
ในสัญญาโดยมีสาเหตุจากความบกพร่องหรือความรับผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้กับ 
ส านักงานประกันสังคม เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่างวดงานนับถัดจาก
วันที่สิ้นสุดสัญญาหรือวันครบก าหนดตามที่ส านักงานประกันสังคมขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไป จนถึง
วันที่ท างานแล้วเสร็จจริง 

10.3  ผู้รับจ้างยินยอมให้น าค่าปรับตามข้อ 10.2 หักออกจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระหรือหลักประกัน 
และหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าความล่าช้าดังกล่าวนั้นจะท าให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาและจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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11. กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 

ผู้รับจ้างจะต้องดูแลอุปกรณ์ต่างๆ และระบบงานที่เสนอในโครงการให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลา 1 ปี นัดถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ในกรณีที่เกิดเหตุระบบขัดข้องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้และผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบ
แล้วผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการดังนี้ 

11.1  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสาเหตุภายใน 2 ชั่วโมง 
11.2  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขและกู้คืนระบบให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 6 ชั่วโมง 
11.3  หลังด าเนินการแล้วหากไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขและกู้คืนระบบให้ใช้งานได้ดังเดิม ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์

จะเรียกผู้มีความสามารถมาท าการซ่อมแซมแก้ไขและกู้คืนระบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบและเป็น  
ผู้ออกค่าใช้จ่ายแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

12. กำรสงวนสิทธิ ์

12.1 เอกสาร ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ไม่ว่าจะจัดเก็บ 
ในรูปแบบใดก็ตาม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ห้ามมิให้ผู้รับจ้าง น าไปใช้เผยแพร่ ท าซ้ า หรือส่งมอบให้แก่
ผู้ใดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

12.2  ส านักงานประกันสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลงนามในสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 
หากส านักงานประกันสังคม ลงนามในสัญญาล่าช้าหรือไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างได้เนื่องจากได้รับอนุมัติ
งบประมาณล่าช้าหรือไม่ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง  
และเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้ด าเนินการตามโครงการนี้  จะต้อง 
ลงนามในสัญญากับส านักงานประกันสังคม ภายในระยะเวลาที่ส านักงานประกันสังคมแจ้งให้ทราบภายใน  
7 วันท าการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วยังไม่ลงนามในสัญญา ส านักงานประกันสังคมสงวนสิทธิ์  
ที่จะยกเลิกการว่าจ้างในครั้งนี้ 
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ภำคผนวก ก 
  แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติทีมงำน 

ประวัติทีมงำน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………… 
อายุ……………..……ปี    สัญชาติ ……………….…….…ศาสนา …..…………...……………………………………… 
ชื่อบริษัท ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งงานในบริษัท......................................................................…………………….............................  
หน้าที่ความรับผิดชอบในบริษัท …………………………………………………………………………………………….. 
จ านวนปี/เดือน ที่ท างานกับบริษัทปัจจุบัน ...............  ปี  ……………. เดือน 

ต ำแหน่งท่ีจะถือครองตำมโครงกำรนี้  ............................................................... 
รายละเอียดของหน้าที่ / ความรับผิดชอบในโครงการนี้ ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….……..…………… 
ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………………………..……………….. 
 

2. ประวัติกำรศึกษำ   
           สถาบันการศึกษา ......................................................วุฒิการศึกษา ……………………………………………. 

 ปีที่เข้าศึกษา ....................................... ปีที่จบการศึกษา ………………………………………………………….. 
 

3. ประสบกำรณ์ 
           ปีที่ท างาน ตั้งแต่ พ.ศ.................ถึง พ.ศ……............องค์กร/บริษัทผู้ว่าจ้าง ……………..………………......    

 ต าแหน่ง ............................................................ หน้าที่ความรับผิดชอบ ……………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
รายละเอียดโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ส ำเนำใบรับรอง (Certificate) หรือส ำเนำหลักฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำรนี้  
............................................................................................................................................................. 

5. ค ำรับรอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองและได้ลงนามเป็นหลักฐานว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงตัวข้าพเจ้า คุณสมบัติ 
และประสบการณ์ของข้าพเจ้าอย่างแท้จริง 
 
ลงชื่อ......................................................               ลงชื่อ …………………………………………….……….                      
     ( .................................................. )                         (………………………………………………. ) 

ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทนายจ้างปัจจุบัน               ต าแหน่ง ……………………….……………………. 

            วันเดือนปี …………………….…………………….. 
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ภำคผนวก ข. 

หนังสือแสดงเจตนำไม่เปิดเผยข้อมูลของส ำนักงำนประกันสังคม 

                                                                          เขียนที่                                        

                                                                          วันที่       

 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)          
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน    ท างานในต าแหน่ง    
ของบริษัท ...................................................................................................อันเป็นบริษัทเอก ชนซึ่งเข้ามา
ด าเนินโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ขอแสดงเจตนา 
ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อส านักงานประกันสังคมไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้าพเจ้าฯ จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ รายละเอียดทางเทคนิค โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เอกสารหรือวัสดุใดๆ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดของส านักงานประกันสังคม อันข้าพเจ้าได้รับมา
เนื่องจากการที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในส านักงานประกันสังคม โดยจะรักษาไว้เป็นความลับ 

ข้อ 2 ข้าพเจ้าฯ จะไม่กระท าหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนใดกระท าการคัดลอก เลียนแบบ ส าเนาบันทึก 
ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากส านักงานประกันสังคม 

ข้อ 3 หากข้าพเจ้าฯ ได้ฝ่าฝืนตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมทั้งบุคคลอ่ืนใด ซึ่งได้ทราบข้อมูล 
ของส านักงานประกันสังคมจากข้าพเจ้าฯ โดยมิชอบ ได้ฝ่าฝืนตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิด 
ตามกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 

ข้อ 4 หนังสือฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  และมีผลตลอดไปไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมมอบให้ 
แก่ส านักงานประกันสังคม 

                                                          ....................................................... ผู้ยนิยอมตกลง 

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

                                                          ....................................................... พยาน 

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

                                                          ...................................................... พยาน 

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


