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ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจัดท าระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) กองทุนประกันสังคม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากผลการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม ณ สิ้นปี 2561 ระบุว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 33       

มีจ านวน 11,599,338 คน แต่การขอใช้สิทธิประกันสังคมบางกรณีนั้น ผู้ประกันตนจ าเป็นต้องด าเนินการ ที ่
ส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าในขณะนี้ ผู้ประกันตนสามารถจะด าเนินการจ่ายเงินสมทบ 
ผ่านธนาคาร หรือ Counter Service ต่าง ๆ ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากการมาท ารายการที่ส านักงานฯ 
สามารถจะด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ไปด้วยได้ เช่น การเบิกทันตกรรม สงเคราะห์บุตร ฯลฯ ดังนั้นหากส านักงาน
ประกันสังคมสามารถมีระบบที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนได้ครบถ้วน ไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงานฯ 
และสามารถด าเนินการด้วยตนเองจากที่ใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้ ก็จะเป็นการยกระดับการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคมอย่างมาก  

นอกจากนี้ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39 และ มาตรา 40) ในปัจจุบันมีจ านวนเพียง 4,395,253 คน 
ซึ่งหากนับรวมกับผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้ว คิดเป็นร้อยละ 41.63 จากก าลังแรงงานทั้งประเทศ ดังนั้นหาก
ผู้ประกันตนภาคสมัครใจสามารถลงทะเบียนและช าระเงินสมทบตามสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการ 
ของตนเอง จะเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่แรงงานนอกระบบ รวมถึงยังเป็นการให้บริการสังคมแบบบูรณาการ     
ในเชิงรุก (Intergraded and  Proactive Social Service) รองรับ ICT EGA (2559 – 2561) ในระดับสูงสุด 
ซึ่งจะท าให้จ านวนผู้ประกันตนในระบบมีจ านวนสูงมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถท าธุรกรรมด้วยตนเอง (Electronic Self-Services) ในลักษณะของผู้ใช้งาน

เป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่มีหลายช่องทาง (Multi-Channel) 
ส าหรับงานประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 

2.2 เพ่ือบูรณาการข้อมูลผู้ประกันตนจากแหล่งข้อมูลภายในส านักงานประกันสังคม และสร้างคุณภาพของ
ข้อมูลให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2.3 เพ่ือสร้างมาตรฐานการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานประกันสังคม ตามข้อก าหนด   
และมาตรฐานระดับประเทศ 

2.4 เพ่ือน าเทคโนโลยีปัจจุบันที่เหมาะสมมาใช้กับงานประกันสังคมให้เกิดบริการด้วยตนเองส าหรับ 
ผู้ประกันตน 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย  
3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3.3 ผู้ยื่นข้อเสนอไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ          
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
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3.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
3.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของ       
นิติบุคคลนั้นด้วย  

3.7 ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส านักงาน  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

3.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิ์เสนอราคาในสถานที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามท า 
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด  

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการด าเนินงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศ มูลค่าไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
ในสัญญาเดียว ซึ่งผลงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบงานงวดสุดท้าย         
ถึงวันยื่นข้อเสนอโครงการฯ ซึ่งเป็นผลงานที่สิ้นสุดแล้วและต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนๆ   
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
ส านักงานประกันสังคมเชื่อถือ ทั้งนีต้้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญา มาในวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ส านักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์      
ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยตรง (หากเสนอมาไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะถือว่าไม่ผ่าน
คุณสมบัติ)  

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรง เพ่ือให้การสนับสนุนแก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด โดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ต้องมีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องครอบคลุมรายการผลิตภัณฑ์ได้แก่ 
3.13.1 ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล  
3.13.2 ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 
3.13.3 ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการธุรกิจและระบบก าหนดกฎระเบียบธุรกิจ 

3.14 ส านักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลัง กรณีหากพบว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคา
ไม่มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา และพบว่าไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา ส านักงานประกันสังคมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและ
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 
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4. เงื่อนไขการเสนอราคา 
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อก าหนดและ

รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) เป็นรายข้อ ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) โดยใช้
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก าหนดและรายละเอียด
ข้อเสนอโครงการ ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือ
เอกสารในส่วนอื่นที่จัดท าเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใดต าแหน่งใดของ
เอกสารอ่ืนๆ ที่จัดท าเสนอมา ส าหรับเอกสารที่อ้างอิงถึง ให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสี
พร้อมเขียนหัวข้อก ากับไว้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย 
หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ด าเนินการตามข้อนี้ ส านักงานประกันสังคม ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อก าหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
อ้างถึงข้อ ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ ข้อก าหนด/อุปกรณ์ที่เสนอ เอกสารอ้างอิง 

ระบุหัวข้อให้ตรง
กับหัวข้อท่ีระบุใน
เอกสาร TOR 

ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่ 
ส านักงานประกันสังคมก าหนด 
มากรอกในช่องนี้ 

ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอในช่องนี้ 

ระบุหมายเลขหน้า
ของเอกสารอ้างอิง
ของผู้ยื่นข้อเสนอ 

 

4.2 ราคาที่เสนอ ต้องเป็นราคารวมทั้งโครงการ ทั้งนี้ต้องรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีต่างๆ 
4.3 ระบบงานที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นทั้งหมดจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของส านักงานประกันสังคม และผู้ยื่น

ข้อเสนอต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการของผู้ว่าจ้าง 
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคณะท างานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้ดี และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยแนบประวัติ ประสบการณ์การท างาน พร้อม 
หลักฐานการศึกษาของบุคลากร มาในวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
โดยบุคลากรหลักนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองการเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ก 
และลงลายมือชื่อรับรองในหนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของส านักงานประกันสังคม          
ตามแบบฟอร์มภาคผนวก ข ทั้งนีป้ระกอบด้วยบุคลากรหลักดังนี้ 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน วุฒิการศึกษา ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
1 ผู้จัดการโครงการ 1 ปริญญาโท บริหาร วางแผนและติดตาม

ความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมทั้ง
หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้
งานบรรลุตามเป้าหมาย 
ก าหนดวิธีการและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน บริหารจัดการให้
บุคลากรในโครงการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อตกลงของ

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน วุฒิการศึกษา ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
โครงการ ควบคุมคุณภาพของ
งาน บริหารทรัพยากรของ
โครงการ และบริหารการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโครงการ 

หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สารสนเทศภาครัฐ 

2 ปริญญาโท ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
กระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
พรบ. กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยราชการ 
รวมถึงมาตรฐานข้อมูลภาครัฐที่
เกี่ยวข้องตามขอบเขตงาน 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

3 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สถาปัตยกรรม
องค์กร 

2 ปริญญาโท ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน (As-Is) ความต้องการ
ในอนาคต (To-Be) ข้อมูล 
(Data) ผู้เกี่ยวข้อง 
(Stakeholder) และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในโครงการ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

4 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายภาครัฐ 

1 ปริญญาโท ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก าหนดต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

ส าเร็จการศึกษาเนติบัณฑิต หรือ
ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย 
และมีประสบการณ์ในงาน
กฎหมาย ไม่น้อยกว่า10 ปี ให้กับ
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

5 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2 ปริญญาโท ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ชุดซอฟต์แวร์ เครือข่าย
ของโครงการ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน วุฒิการศึกษา ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

6 ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

2 ปริญญาโท ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบงานในโครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับ Functional และ 
Non-Functional รวมถึง
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

7 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 ปริญญาโท พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล
ให้สอดคล้องกับการออกแบบ
ระบบงานในโครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับ Functional และ 
Non-Functional 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้กับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

8 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสารสนเทศ
ภาครัฐ 

2 ปริญญาตรี เป็นผู้ช่วยในการศึกษา 
วิเคราะห์ และออกแบบ
กระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
พรบ. กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยราชการ 
รวมถึงมาตรฐานข้อมูลภาครัฐที่
เกี่ยวข้องตามขอบเขตงาน 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขา     
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้กับหน่วยงาน
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน วุฒิการศึกษา ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

9 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสถาปัตยกรรม
องค์กร 

2 ปริญญาตรี เป็นผู้ช่วยในการศึกษา 
วิเคราะห์ และออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน (As-Is) ความต้องการ
ในอนาคต (To-Be) ข้อมูล 
(Data) ผู้เกี่ยวข้อง 
(Stakeholder) และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในโครงการ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

10 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายภาครัฐ 

2 ปริญญาตรี เป็นผู้ช่วยในการศึกษา 
วิเคราะห์ และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า ด้านกฎหมาย และมี
ประสบการณ์ในงานกฎหมาย   
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

11 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2 ปริญญาตรี เป็นผู้ช่วยในการศึกษา 
วิเคราะห์ และออกแบบ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ชุดซอฟต์แวร์ เครือข่าย
ของโครงการ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

12 ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 

2 ปริญญาตรี เป็นผู้ช่วยในการศึกษา 
วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบงานในโครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับ Functional และ 
Non-Functional รวมถึง
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน วุฒิการศึกษา ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

13 นักพัฒนาระบบ 6 ปริญญาตรี พัฒนาระบบงานและระบบการ
เชื่อมโยงกับระบบภายนอก ให้
สอดคล้องตามการออกแบบ
ระบบของโครงการ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

14 เจ้าหน้าที่ทดสอบ
ระบบสารสนเทศ 

2 ปริญญาตร ี จัดเตรียมแผนการทดสอบ พร้อม
ทั้งท าการทดสอบและตรวจสอบ
ระบบตามที่วางแผนไว ้

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 

15 เลขานุการโครงการ 1 ปริญญาตรี ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
และทีมงานพัฒนาระบบ 
รวมถึงบันทึกการประชุม และ
รวบรวมเอกสารต่างๆ 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า ด้านบริหาร หรือด้าน
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และมีประสบการณ์
ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ 
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5. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา 
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในโครงการนี้เป็นงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีเทคนิคและคุณลักษณะ

เฉพาะ ต้องค านึงถึงคุณสมบัติและความเข้าใจในขอบเขตการด าเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอ ส านักงาน
ประกันสังคมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

5.1 ราคาที่เสนอราคา (Price)  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20 
5.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 80  

เกณฑ์พิจารณาคุณภาพ รายละเอียด คะแนน 
คุณสมบัติด้านคุณภาพ
และการน าเสนอ 

ความเข้าใจในขอบเขตงานโครงการ 
- รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้ยื่น

ข้อเสนอจะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนด         
ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ 

- ความเข้าใจของระบบงานตามขอบเขตงานและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ในโครงการ 

- เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติในการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

20 

คุณสมบัติด้านคุณภาพ
และการทดสอบระบบ   
ที่น าเสนอ 

การพิสูจน์ระบบที่น าเสนอ (POC : Proof of Concept) โดยใช้
เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่
น าเสนอในโครงการ 
- การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน 
- การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อเท็จจริงผู้ประกันตน 
- การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 

60 

 
ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท ารายละเอียด “ความเข้าใจในขอบเขตงานโครงการ” ยื่นมาพร้อม

เอกสารข้อเสนออ่ืน ๆ ในวันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และส านักงานประกันสังคมจะแจ้ง
วัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบ เพ่ือให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาน าเสนอ “ความเข้าใจในขอบเขตงานโครงการ” 
และพิสูจน์ระบบที่น าเสนอ (POC : Proof of Concept) ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอ
ราคา 

6. ขอบเขตการด าเนินงาน  
6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด าเนินการตามขอบเขตการด าเนินงานของโครงการและภาพรวมของระบบงาน 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6.1.1 จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด (Project Detailed Plan) ที่ประกอบด้วยรายละเอียด

อย่างน้อยดังนี้ 
1) แผนการวิเคราะห์และออกแบบระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของ

ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 
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2) แผนการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

3) แผนการทดสอบระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

4) แผนการติดตั้งชุดซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ส านักงานประกันสังคม
จัดเตรียมไว้ 

5) แผนการติดตั้งระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

6) แผนการจัดท าคู่มือระบบ คู่มือการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม 
7) แผนการประชุมความก้าวหน้าร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะท างาน

ที่ได้รับมอบหมาย 
6.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานสากล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามขอบเขตงาน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์
ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) รายละเอียด
ตามภาคผนวก ค 

6.1.3 ออกแบบระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) รายละเอียดตามภาคผนวก ง 

6.1.4 พัฒนาและทดสอบระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน    
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ รายละเอียด
ตามภาคผนวก จ 

6.1.5 จัดหาชุดซอฟต์แวร์ (Software) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ฉ 

6.1.6 ติดต้ังชุดซอฟต์แวร์ (Software) และระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   
ที่ส านักงานประกันสังคมจัดเตรียม  

6.1.7 ฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานประกันสังคม รายละเอียดตาม ภาคผนวก ช 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 450 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

8. การส่งมอบงาน 
ส่งมอบรายงานและเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสาร จ านวน 5 ชุด พร้อม Soft Copy จ านวน 1 ชุด และแฟ้มข้อมูล

ดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบที่รองรับการเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Office หรือ PDF โดยแบ่งการส่งมอบงาน
เป็น 6 งวดงาน ดังนี้ 

8.1 งวดที่ 1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 
8.1.1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) ที่ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 

(Project Detailed Plan) ภาพรวมโครงการ (Context Diagram) และเทคโนโลยีที่ใช้
และแนวทางการปฏิบัติในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

8.1.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงวดที่ 1  



- 10 - 
 

 
 

8.2 งวดที่  2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ประกอบด้วย 
8.2.1 รายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานสากล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเอกสาร

เกี่ยวข้องตามขอบเขตงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) 
ให้ผู้ประกันตนสามารถท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทน
ด้วยตนเอง (e-self service) 

8.2.2 รายงานสรุปผลการออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) การให้บริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการ สภาพการด าเนินงาน แนวทางการให้บริการ และเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่จะใช้พัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ส านักงานประกันสังคม        
โดยประกอบด้วย 
1) Flow Chart  
2) UML Diagrams (Use Case, Sequence และ Activity Diagrams) 
3) Sequence Diagram 
4) Functional Specification  

4.1) Process กระบวนการท างานของระบบ 
4.2) System Interface หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ 

5) Non-Functional Specification  
8.2.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงวดที่ 2 

8.3 งวดที่  3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ประกอบด้วย 
8.3.1 รายงานสรุปผลการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การให้บริการให้สอดคล้อง

กับความต้องการ สภาพการด าเนินงาน แนวทางการให้บริการ และเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่จะใช้พัฒนาเพ่ือให้เกิดการบริการและการด าเนินงานที่ดีแก่ส านักงาน
ประกันสังคม โดยประกอบด้วย 
1) ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ออกแบบส าหรับฐานข้อมูลในโครงการ 
2) Functional Specification  

2.1) Screen หน้าจอของระบบงานส าหรับการค้นหา บันทึก แก้ไข และลบข้อมูล 
2.2) Report รายงานแสดงข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel, PDF เป็นต้น  

3) ระบบงานต้นแบบ (Prototype) ระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง
ของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

8.3.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงวดที่ 3 
8.4 งวดที่  4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานภายใน 330 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ประกอบด้วย 
8.4.1 รายการชุดซอฟต์แวร์ (Software) ดังต่อไปนี้ 

1) ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล 
2) ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 
3) ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการธุรกิจและระบบก าหนดกฎระเบียบธุรกิจ 
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8.4.2 รายงานสรุปผลการติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ (Software) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
ส านักงานประกันสังคม 

8.4.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงวดที่ 4 
8.5 งวดที่  5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานภายใน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ประกอบด้วย 
8.5.1 รายงานสรุปผลการติดตั้งระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักงาน
ประกันสังคม 

8.5.2 รายงานสรุปผลการทดสอบระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

8.5.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงวดที่ 5 
8.6 งวดที่  6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ประกอบด้วย 
8.6.1 คู่มือปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
8.6.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ 
8.6.3 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม  
8.6.4 โปรแกรมต้นฉบับ (Source Code) 

9. เงื่อนไขการจ่ายเงิน 
งวดที่ 1  จ่ายเงินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบงานตามข้อ 8.1 และผ่าน

การตรวจรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 2  จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบงานตามข้อ 8.2 และผ่าน

การตรวจรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 3  จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบงานตามข้อ 8.3 และผ่าน

การตรวจรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 4  จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบงานตามข้อ 8.4 และผ่าน

การตรวจรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 5  จ่ายเงินร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบงานตามข้อ 8.5 และผ่าน

การตรวจรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 6  จ่ายเงินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบงานตามข้อ 8.6 และผ่าน

การตรวจรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

10. วงเงินงบประมาณในการจัดหา 
70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

11. การรับประกันผลงาน  
11.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่    

ส่งมอบและได้มีการตรวจรับครบถ้วน  
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11.2 ถ้าภายในระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากพบว่าระบบงานมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขระบบงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
11.2.1 ปัญหาที่ผู้ว่าจ้างประเมินแล้วว่าอยู่ในระดับรุนแรงที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานส่วนใหญ่หรือ

ทั้งหมด หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการท างานที่เป็นภารกิจหลักของส านักงาน
ประกันสังคม ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับจาก
เวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ  

11.2.2 ปัญหาที่ผู้ว่าจ้างประเมินแล้วว่าอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง คือ มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน     
ส่วนน้อย บางส่วน หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนการท างานที่มีความส าคัญน้อย 
สามารถรอได้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการ นับจากเวลาที่  
ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ  

11.2.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการจ้างบุคคลภายนอกผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

12. อัตราค่าปรับ  
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่าก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก

สัญญาผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องช าระค่าปรับและค่าเสียหายดังต่อไปนี้ 
12.1 ค่าปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญานับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลา

แล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท างานให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จจริง 
และส่งผลงานที่แล้วเสร็จตามขอบเขตที่ระบุไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถึงวันหรือเศษของ
วันให้คิดเป็นหนึ่งวัน  

12.2 ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ จะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง
ไปยังผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานที่ช าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ     
ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย  

13. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา  
13.1 ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอมิได้ส่งมอบหรือลงมือท างานภายในระยะเวลา หรือไม่สามารถส่งมอบ หรือท างาน 

ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถส่งมอบหรือท างานให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้ยื่นข้อเสนอท าผิดสัญญา
ข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
และมีสิทธิจ้างบุคคลอ่ืนเข้าท างานของผู้ยื่นข้อเสนอให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ต้องว่าจ้างบุคคลอื่นมาท างานแทนผู้ยื่นข้อเสนอ  

13.2 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ยื่นข้อเสนอพ้นจากความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้  
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13.3 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องน าสินค้ากลับคืนไปภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น  

13.4 ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยอมน าสินค้ากลับคืนไปภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะก าหนดเวลาให้ 
ผู้ยื่นข้อเสนอน าสินค้ากลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่
น าสินค้ากลับคืนไปอีก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิน าสินค้าดังกล่าวขายทอดตลาด เงินที่ ได้จากการ            
ขายทอดตลาด ผู้ยื่นข้อเสนอยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเป็นค่าปรับและหักค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายที่เกิดแก่
ผู้ว่าจ้างซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง ได้เสียไปในการด าเนินการขายทอดตลาดสินค้า
ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ ที่รื้อถอนสินค้าออกไป ให้มีสภาพตามที่มีอยู่ก่อนท า
สัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าเสียหายแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ ในระหว่างสินค้าอยู่
ในความครอบครองของผู้ว่าจ้างนับตั้งแต่วันผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ    
ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดต่อสินค้า อันมิใช่ความผิดของผู้ว่าจ้าง  

14. เงื่อนไขด้านสิทธิ์  
14.1 ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมระบบงานตามโครงการนี้ ในส่วนที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะกับ

ระบบงานต่าง ๆ ของส านักงานประกันสังคม ตลอดจนกรรมสิทธิ์คู่มือหรือเอกสารต่าง ๆ ของ
ระบบงานทั้งหมดให้ตกเป็นของส านักงานประกันสังคม 

14.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด าเนินการทั้งปวง เพ่ือให้การ
กล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไป 

15. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
หน่วยงาน : ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประกันสังคม  
โทรศัพท์ : 0-2956-2335  
โทรสาร : 0-2527-7843  
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มแสดงคุณสมบัติทีมงาน 

 

ประวัติทีมงาน  

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ-นามสกลุ………………………………………………………………………………………………………………………………  
อายุ……………..……ปี สญัชาติ ……………….…….…ศาสนา …..…………...……………....………………………………  
ชื่อบริษัท …………………………………………………………………………………………………………………………….……  
ต าแหน่งงานในบริษัท......................................................................…………………….............................……  
หน้าที่ความรบัผิดชอบในบริษทั.……………………………………………………………………………………………..……  
จ านวนปี/เดือน ที่ท างานกับบรษิัทปัจจบุัน...............ปี…………….เดือน  
ต าแหน่งที่จะถือครองตามโครงการนี้ …………………………………………………………….……………………………  
รายละเอียดของหน้าที่ / ความรับผิดชอบในโครงการนี้ …………………………………………………………….……  
……………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………  
ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………………………..………………..……  

 

2. ประวัติการศึกษา  
สถาบนัการศึกษา.............................…………...……………………......................……………………………………… 
วุฒิการศึกษา…………...............…………สาขาวิชา..…………………………………………………………………………  
ปีที่เข้าศึกษา........................................ ปีที่จบการศึกษา.……………………………………………..………………… 

 

3. ประสบการณ์  
องค์กร/บริษัทผู้ว่าจา้ง.……………..……………......……ปีที่ท างาน ตั้งแต่ พ.ศ.................ถึง พ.ศ……............  
ต าแหน่ง............................................................. หน้าที่ความรับผิดชอบ…………………………………….……  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
รายละเอียดโครงการ.………………………………………………………………………………………………………………… 
องค์กร/บริษัทผู้ว่าจา้ง.……………..……………......……ปีที่ท างาน ตั้งแต่ พ.ศ.................ถึง พ.ศ……............  
ต าแหน่ง............................................................. หน้าที่ความรับผิดชอบ…………………………………….……  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
รายละเอียดโครงการ.…………………………………………………………………………………………………………………  

    รวมประสบการณ์ท างานในสายงานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่จะถือครองตามโครงการนี้.......................ปี 
 

4. ส าเนาใบรับรอง (Certificate) หรือส าเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกีย่วข้อง  
กับโครงการนี้  
.............................................................................................................................................................  

 

5. ค ารับรอง  
ข้าพเจ้าขอรับรองและได้ลงนามเป็นหลักฐานว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงตัวข้าพเจ้า คุณสมบัติ และประสบการณ์ของ
ข้าพเจ้าอย่างแท้จริง  
 

ลงชื่อ......................................................   ลงชื่อ…………………………………………….……….  
      (..................................................)          (………………………………………………. )  
ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทันายจ้างปจัจุบนั                ต าแหน่ง……………………….…………………….  

                                                                        วันเดือนปี…………………….…………………….. 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของส านักงานประกันสังคม 

เขียนที ่................................................... 
วันที่ ....................................................... 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. .......เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

............................................................................ท างานในต าแหน่ง.....................................................................  
ของบริษัท...................................................................................................อันเป็นบริษัทเอกชนซึ่งเข้ามาด าเนิน
โครงการจัดท าระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self 
service) กองทุนประกันสังคม ขอแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลต่อส านักงานประกันสังคมไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าฯ จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ รายละเอียดทางเทคนิค โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เอกสารหรือวัสดุใด ๆ 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 ซึ่งได้ทราบข้อมูลของ
ส านักงานประกันสังคมจากข้าพเจ้าฯ โดยมิชอบ ได้ฝ่าฝืนตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้าพเจ้าฯ ยินยอมรับผิดตาม
กฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 

ข้อ 4. หนังสือฉบับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และมีผลตลอดไปไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมมอบให้แก่
ส านักงานประกันสังคม 

 
....................................................... ผู้ยินยอมตกลง 
(....................................................) 

....................................................... พยาน 
(....................................................) 

...................................................... พยาน 
(....................................................) 
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ภาคผนวก ค 
การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานสากล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานสากล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เอกสารที่

เกี่ยวข้องตามขอบเขตงาน และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเสนอแนะสิ่งที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-self service) รวมถึงสิ่งที่ส านักงานประกันสังคมจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยต้องด าเนินงานต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

1. ศึกษากฎหมายด้านดิจิทัลของประเทศไทย อย่างน้อยดังนี้ 
1.1 พระราชกฤษฎีกาวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
1.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
1.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
1.4 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
1.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ 
1.6 พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.7 ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ

หน่วยงานของรัฐ 
2. ศึกษาพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน

ประกันสังคม อย่างน้อยดังนี้ 
2.1 ระเบียบกระทรวงแรงงาน 
2.2 ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 
2.3 ระเบียบส านักงานประกันสังคม 
2.4 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
2.5 ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม 
2.6 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
2.7 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 

3. ศึกษาภารกิจและสถานะปัจจุบันด้านดิจิทัลของส านักงานประกันสังคม อย่างน้อยดังนี ้
3.1 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
3.2 ค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล หรือ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.4 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของส านักงานประกันสังคม (ถ้ามี) 

4. ศึกษาคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ที่เก่ียวข้องกับ 
4.1 หมวดการข้ึนทะเบียน 

4.1.1 การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งในส่วนของสถานประกอบการและผู้ประกันตน 
4.1.2 การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
4.1.3 การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
4.1.4 การข้ึนทะเบียนว่างงานและการรายงานตัว 
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4.2 หมวดการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง 
4.2.1 การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
4.2.2 การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาล 

4.3 หมวดการรับช าระเงิน 
4.3.1 การรับช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกัน

มาตรา39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
4.3.2 การรับช าระเงินสมทบคืนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
4.3.3 การรับช าระเงินรอเรียกคืนงานประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 
4.3.4 การรับช าระเงินรอเรียกคืนงานประโยชน์ทดแทน 4 กรณี ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40  

4.4 หมวดการขอรับคืนเงินสมทบ 
4.4.1 การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 กองทุนประกันสังคม 
4.4.2 การขอรับคืนเงินไม่พึงช าระของผู้ประกันตนมาตรา 40  

4.5 หมวดการขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม 
4.5.1 การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ

มาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 

5. รวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อยดังนี้ 
5.1.1 จัดประชุมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นจากผู้แทนส านักงานประกันสังคม จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
5.1.2 เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

6. จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานสากล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเอกสารเกี่ยวข้อง
ตามขอบเขตงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) ให้ผู้ประกันตนสามารถ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-self service) 
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ภาคผนวก ง 
การออกแบบระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 
 
1. ลักษณะภาพรวมของระบบงาน 

ระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 
เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนให้ผู้ประกันตนสามารถท าธุรกรรมด้วยตนเอง (Electronic Self-Services)  
ในลักษณะของผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบ 
เพ่ือให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถรองรับการเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์          
ที่หลากหลาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC/Notebook) Smart Phone และ Tablet ทั้งนี้การออกแบบ    
การท างานจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการพิสูจน์
ตัวตน (Identity Proofing) กระบวนการยืนยันตัวตน (Authentication) และความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection) ของผู้ประกันตน  

ระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 
ประกอบด้วยระบบงานที่ต้องออกแบบและพัฒนาอย่างน้อยดังนี้ 

ชื่อระบบงาน ค าอธิบาย 
ส่วนที่ 1 : งานบริการผู้ประกันตน 
1) ระบบเว็บท่า (Web portal) เพ่ือผู้ประกันตน บริการเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพ่ือผู้ประกันตน ยืนยัน

ตัวตน เข้าถึ งข้อมูลและเข้าถึงบริการต่างๆ ของ
ส านักงานประกันสังคม รองรับการพิสูจน์ตั วตน 
( Identity Proofing)  ก ร ะบ ว น ก า ร ยื น ยั น ตั ว ต น 
(Authentication) และความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection) ของผู้ประกันตน 

2) ระบบการขึ้นทะเบียน บริการส าหรับผู้ประกันตนสมัครและขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 

3) ระบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง บริการส าหรับผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง 
เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
มาตรา 39 และมาตรา 40 

4) ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการช าระ
เงินสมทบ 

บริการส าหรับเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการช าระ
เงินสมทบของผู้ประกันตน  

5) ระบบการขอรับคืนเงินสมทบ บริการส าหรับผู้ประกันตนขอรับคืนเงินสมทบ การ
ขอรั บ คื น เ งิ นสมทบกรณี ผู้ ป ร ะกั น ตน  กองทุ น
ประกันสั งคม การขอรับคืน เ งิน ไม่ พึ งช าระของ
ผู้ประกันตนมาตรา 40  

6) ระบบการขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุน
ประกันสังคม 

- บริการส าหรับผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทน
ข อ ง ก อ ง ทุ น ป ร ะ กั น สั ง ค ม  ต า ม สิ ท ธิ ข อ ง
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ
มาตรา 40 
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ชื่อระบบงาน ค าอธิบาย 
7) ระบบการก าหนดสิทธิ/การเปลี่ยน

สถานพยาบาล 
บริการส าหรับผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาลในการ
รับบริการทางการแพทย์ 

8) ระบบการสนทนาออนไลน์ตอบค าถามการใช้
งานระบบ e-self service กับเจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคม (Online Chat) 

บริการส าหรับผู้ประกันตน สนทนาออนไลน์ตอบค าถาม
การใช้งานระบบ e-self service กับเจ้าหน้าที่
ส านักงานประกันสังคม (Online Chat) 

9) ระบบจัดการและควบคุมการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล 

บริการส าหรับผู้ประกันตน จัดการและควบคุมการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน 

ส่วนที่ 2 : งานบริการเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 
1) ระบบเว็บท่า (Web portal) ส าหรับเจ้าหน้าที่

ประกันสังคม 
บริการส าหรับเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ยืนยันตัวตน 
เข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงบริการต่างๆ ของส านักงาน
ประกันสั งคม รองรั บการพิสู จน์ ตั วตน ( Identity 
Proofing) กระบวนการยืนยันตัวตน (Authentication) 
และความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection) ของเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 

2) ระบบการบันทึกสถานการณ์ท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการเบิกจ่ายประโยชน์
ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

บริการส าหรับเจ้าหน้าที่ประกันสังคม บันทึกสถานะ 
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการเบิกจ่าย
ประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

3) ระบบรายงานส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ประกันสังคม 

บริการส าหรับเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เรียกดูรายงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 

ส่วนที่ 3 : งานสนับสนุน 
1) ระบบฐานข้อมูลของระบบการเบิกจ่าย

ประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

บริการส าหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบการเบิกจ่าย
ประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

2) ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บริการส าหรับจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
3) ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

ระบบงานภายในส านักงานประกันสังคม 
บริการส าหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ระบบงานภายในส านักงานประกันสังคม 

 
2. ความสามารถทั่วไปของระบบงาน  

ระบบงานโดยรวมต้องมีความสามารถและคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 
2.1 รองรับการใช้บริการของผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40  
2.2 รองรับความเข้มงวดในกระบวนการพิสูจน์ตัวตน ( Identity Proofing) ตามมาตรฐานเกี่ยวกับ   

แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand) ที่ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดไว้  

2.3 รองรับความเข้มงวดในกระบวนการยืนยันตัวตน (Authentication) ของผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐาน
เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand)  
ที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดไว้ 
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2.4 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของส านักงานประกันสังคม  
2.5 รองรับการแสดงผลบน Web Browser ได้แก่ Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Google Chrome 

เป็นอย่างน้อย 
2.6 สามารถท างานร่วมกับระบบงานภายในส านักงานประกันสังคม ด้วยวิธีการ SOAP/REST API, File, 

FTP, sFTP ทั้งนี้ข้ึนกับความเหมาะสมของแต่ละระบบงาน  

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องออกแบบและพัฒนาระบบงานตามวิธีการนี้เป็นอย่างน้อย 
3.1 มีการแสดงการออกแบบโดยใช้มาตรฐาน UML (Unified Modeling Language)  
3.2 ระบบงานที่วิเคราะห์และออกแบบมีลักษณะเป็น Web Application และ Web Services       

โดยพัฒนาระบบในรูปแบบ API (Application Programing Interface) หรือ Microservice    
เว้นแต่บางระบบงานที่ส านักงานประกันสังคมก าหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยระบบต่างๆ 
ต้องเชื่อมโยงกันด้วย SOAP/REST API, File, FTP, sFTP ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละระบบงาน 

3.3 ข้อมูลต้องจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Database) ซึ่งการออกแบบโครงสร้างของข้อมูลมีลักษณะเป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และจะต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของ
ตารางข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน 

3.4 ผู้วิเคราะห์และออกแบบต้องศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้อง และจัดท าเอกสารอย่างน้อยดังนี้ 
3.4.1 Flow Chart  
3.4.2 UML Diagram เช่น Use Case Diagrams, Sequence Diagrams และ Activity Diagrams 

เป็นอย่างน้อย 
3.4.3 ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ออกแบบส าหรับฐานข้อมูลในโครงการ 
3.4.4 Functional Specification  

1) Process กระบวนการท างานของระบบ 
2) Screen หน้าจอของระบบงานส าหรับการค้นหา บันทึก แก้ไข และลบข้อมูล 
3) Report รายงานแสดงข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel, PDF เป็นต้น  
4) System Interface หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ 

3.4.5 Non-Functional Specification  
3.4.6 High-Level Application/Software Architecture 
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ภาคผนวก จ 
การพัฒนาและทดสอบระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 
 
1. การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-self service) 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพัฒนาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด และสิ่งที่ออกแบบไว้ โดยการพัฒนาระบบงานดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดและข้อก าหนดดังนี้ 

1.1 ระบบเว็บ (Personalized Portal) เพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการ และข้อมูลการประกันตน
ของตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท าธุรกรรมที่ส านักงานประกันสังคมในพ้ืนที่ 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
1.1.1 สามารถยืนยันตัวตน ด้วยระดับความเข้มงวดในกระบวนการยืนยันตัวตน (Authentication) 

ของผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย 
(Digital Identity Guideline for Thailand) ที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ก าหนดไว้ 

1.1.2 สามารถแสดงบัตรรับรองสิทธิ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกันตนได้ 
1.1.3 สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ประกันตน สถานพยาบาล สถานะเงินสมทบ และสถานะการขอรับ

ประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมได้เป็นอย่างน้อย 
1.2 ระบบการขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตน สามารถด าเนินการขึ้นทะเบียนฯ และเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง

ระบบงานหลักที่ เกี่ยวข้องของส านักงานประกันสังคม ซึ่งครอบคลุมงานขึ้นทะเบียนสถาน
ประกอบการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
มาตรา 38 และมาตรา 39 รวมถึงงานจัดเก็บข้อมูลเลขบัญชีธนาคารได้ อย่างน้อยดังนี้ 
1.2.1 สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้ประกันตน ด้วยความเข้มงวดในกระบวนการพิสูจน์ตัวตน 

(Identity Proofing) ตามมาตรฐานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีส าหรับประเทศไทย 
(Digital Identity Guideline for Thailand) ที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ก าหนดไว้ 

1.2.2 รองรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยระบบสามารถให้สถานประกอบการ
ด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใหม่  

1.2.3 รองรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 38 
1.2.4 รองรับการขึ้นทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมาตรา 39 
1.2.5 รองรับการเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 38 และมาตรา 39 
1.2.6 รองรับการสมัครและข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
1.2.7 สามารถเชื่อมโยงกับระบบภายในประกันสังคมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ 
1.2.8 สามารถบันทึกรายละเอียดการสมัคร/ขึ้นทะเบียนผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
1.2.9 สามารถแนบหลักฐานประกอบการสมัคร/ขึ้นทะเบียนในรูปแบบของ PDF หรือJPEG ได้  
1.2.10 สามารถท างานร่วมกับ “ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” 
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1.2.11 สามารถให้ผู้ประกันตนยินยอมเปิดเผยข้อมูล โดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 
“ระบบจัดการและควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” 

1.2.12 สามารถค านวณเงินสมทบและเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง “ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
การช าระเงินสมทบ” 

1.3 ระบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เป็นระบบที่ผู้ประกันตน สามารถด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อเท็จจริง และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงานหลักที่เกี่ยวข้องของส านักงานประกันสังคม         
ซึ่งครอบคลุมงานแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน การเลือกสถานพยาบาลของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 38 และมาตรา 39 อย่างน้อยดังนี ้
1.3.1 รองรับการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ

มาตรา 40   
1.3.2 รองรับการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

มาตรา 38 และมาตรา 39 
1.3.3 สามารถเชื่อมโยงกับระบบภายในประกันสังคมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ 
1.3.4 สามารถบันทึกรายละเอียดการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
1.3.5 สามารถแนบหลักฐานประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในรูปแบบของ PDF หรือ

JPEG ได้   
1.3.6 สามารถท างานร่วมกับ “ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” 
1.3.7 สามารถเชื่อมโยงกับระบบภายในประกันสังคมผ่าน “ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับระบบงานภายในส านักงานประกันสังคม” เช่น การตรวจสอบเงื่อนไขการก าหนด
สิทธิ/การเปลี่ยนสถานพยาบาล ระบบงานทะเบียนนายจ้างผู้ประกันตน ทะเบียน
สถานพยาบาล ทะเบียนการเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตน เป็นต้น 

1.4 ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการช าระเงินสมทบ 
1.4.1 รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการช าระเงินสมทบ ส าหรับ 

1) ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นายจ้าง ผู้ประกันตน 
2) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
3) ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 

1.4.2 สามารถบันทึกรายละเอียดการช าระเงินสมทบผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
1.4.3 สามารถแนบหลักฐานประกอบการช าระเงินสมทบในรูปแบบของ PDF หรือ JPEG ได้  
1.4.4 สามารถท างานร่วมกับ “ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” 
1.4.5 สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานภายในของส านักงานประกันสังคมผ่าน “ระบบเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลการช าระเงินสมทบ” เช่น ผลลัพธ์การช าระเงินสมทบ ใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)  
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1.5 ระบบการขอรับคืนเงินสมทบ 
1.5.1 รองรับการขอรับคืนเงินสมทบ ดังต่อไปนี้ 

1) การขอรับคืนเงินกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตน
มาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสถานประกอบการและผู้ประกันตน   
เป็นผู้ยื่นค าขอรับคืน 

2) การขอรับคืนเงินไม่พึงช าระของผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ
ผู้ประกันตนมาตรา 40  

1.5.2 สามารถบันทึกรายละเอียดการขอรับคืนเงินสมทบผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
1.5.3 สามารถแนบหลักฐานประกอบการขอรับคืนเงินสมทบในรูปแบบของ PDF หรือ JPEG ได้  
1.5.4 สามารถท างานร่วมกับ “ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” 
1.5.5 สามารถเชื่อมโยงกับระบบภายในประกันสังคมผ่าน “ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับระบบงานภายในส านักงานประกันสังคม” เช่น สถานะการคืนเงินสมทบ 
1.6 ระบบการขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม 

1.6.1 รองรับการขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40  

1.6.2 สามารถบันทึกรายละเอียดการขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
1.6.3 สามารถแนบหลักฐานประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทนในรูปแบบของ PDF หรือ JPEG ได้  
1.6.4 สามารถท างานร่วมกับ “ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” 
1.6.5 สามารถเชื่อมโยงกับระบบภายในประกันสังคมผ่าน “ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับระบบงานภายในส านักงานประกันสังคม” เช่น คุณสมบัติการขอรับประโยชน์
ทดแทน สถานะการขอรับประโยชน์ทดแทน และรายละเอียดอื่นๆ  

1.7 ระบบสามารถแสดงสถานะเพ่ือแสดงขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ ผู้ประกันตน ตรวจสอบขั้นตอน 
การรับส่งข้อมูล เช่น การรับข้อมูล อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นผู้ประกันตน การได้รับสิทธิ         
การรักษา เป็นต้น 

1.8 ระบบการสนทนาออนไลน์ตอบค าถามการใช้งานระบบ e-self service กับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 
(Online Chat) เพ่ือให้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ผ่านข้อความออนไลน์ 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.8.1 แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีท าการสนทนา 
1.8.2 ผู้ประกันตนสามารถสนทนากับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม ผ่าน Web Application ได ้

โดยสนทนาด้วยข้อความเท่านั้น 
1.8.3 มีการเก็บประวัติการสนทนา 

1.9 ระบบจัดการและควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ผู้ประกันตนยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือใช้งานภายในระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตน    
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูล       
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.9.1 สามารถเผยแพร่ และจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ได้ 
1.9.2 สามารถจัดการก าหนดค่าการใช้คุกกี้ของผู้ใช้งานได้ (Cookie Preference) โดยต้องรองรับ

ให้ผู้ใช้งานสามารถยินยอมหรือปฏิเสธให้ใช้งานคุกกี้ ตามนโยบายการใช้คุกก้ีได้ 
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1.9.3 สามารถจัดการกระบวนการขอความยินยอม (Consent) เพ่ือเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

1.9.4 เจ้าของข้อมูลสามารถเรียกดู แก้ไข และขอยกเลิกการยินยอมได้ โดยจะต้องจัดเก็บประวัติ
การท าธุรกรรมทุกครั้ง  

1.10 ระบบเว็บท่า (Web portal) ส าหรับเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดู
ธุรกรรมที่ผู้ประกันตนด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) และท าการปรับปรุง
สถานะการขอรับประโยชน์ทดแทนและกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.10.1 สามารถเรียกดูธุรกรรมที่ผู้ประกันตนด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-self 

service) ตามความรับผิดชอบในพ้ืนที่  
1.10.2 สามารถตอบค าถามที่ผู้ประกันตนสอบถามผ่าน Online Chat ได ้
1.10.3 สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานจาก Directory Service เช่น Lightweight Directory 

Access Protocol (LDAP) หรือ Active Directory ได ้
1.11 ระบบการบันทึกสถานะการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วย

ตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมของผู้ประกันตนแต่ละราย โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.11.1 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารแนบได้ 
1.11.2 สามารถแจ้งให้ผู้ประกันตนแก้ไขข้อมูลหรือแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้ 
1.11.3 สามารถบันทึกผลการตรวจสอบเงื่อนไข/คุณสมบัติ ผลการพิจารณา หรือสถานะของ

ธุรกรรมที่ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) ในกลุ่มเรื่องต่อไปนี้ได ้
1) การข้ึนทะเบียน 
2) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง 
3) การช าระเงินสมทบ 
4) การขอรับคืนเงินสมทบ 
5) การขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม 
6) การก าหนดสิทธิ/การเปลี่ยนสถานพยาบาล 

1.12 ระบบรายงานส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูประวัติ หรือ
สถิติการท าธุรกรรมของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.12.1 สามารถจัดท ารายงานจ านวนไม่น้อยกว่า 20 รายงาน  
1.12.2 สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของตาราง กราฟ และ Dashboard ได ้
1.12.3 สามารถส่งผ่าน (Export) ข้อมูลเพ่ือไปใช้บนซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปอ่ืนๆ อาทิ เช่น PDF, 

Microsoft Excel, และ Text file ได ้
1.13 ระบบฐานข้อมูลของระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลปัจจุบันและประวัติการท าธุรกรรมของผู้ประกันตน 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.13.1 มีการจัดเก็บทะเบียนผู้ประกันตนที่ท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 
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1.13.2 มีการจัดเก็บธุรกรรมที่ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 
1) การข้ึนทะเบียน 
2) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง 
3) การช าระเงินสมทบ 
4) การขอรับคืนเงินสมทบ 
5) การขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม 
6) การก าหนดสิทธิ/การเปลี่ยนสถานพยาบาล 

1.13.3 ประวัติการถาม-ตอบระหว่างผู้ประกันตนและเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมผ่าน 
Online Chat  

1.13.4 มีการจัดข้อมูลส่วนบุคคล และประวัติการยินยอม (Consent) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
1.14 สามารถจองคิวผ่านระบบคิวของส านักงานประกันสังคม เพ่ือ เข้ารับบริการ ณ ส านักงาน

ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา โดยสามารถเลือกประเภทบริการ วัน เวลา 
และส านักงานสาขาที่จะเข้ารับบริการพร้อมทั้งสร้าง QR Code ส าหรับใช้ในการ Check in        
ที่ตู้ Kios ได ้

1.15 ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF และ JPEG) ตามหมวดหมู่
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.15.1 สามารถสร้างตู้เอกสาร, ลิ้นชัก, แฟ้มหลัก และแฟ้มย่อย จากระบบโปรแกรมผ่าน Web 

Browser เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารและข้อมูลชนิดต่างๆ โดยสามารถก าหนดชนิดของข้อมูลได้
เองและมีดัชนีในการจัดเก็บเอกสาร 

1.15.2 สามารถค้นหาเอกสารได้จากดัชนีต่างๆ พร้อมกันไม่น้อยกว่า 5 ดัชนี ได้แก่ รหัสเอกสาร , 
กลุ่มเอกสาร, ช่วงวันที่, เรื่อง, ค าค้น 

1.16 ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานภายในส านักงานประกันสังคม โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ 
1.16.1 สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการดังต่อไปนี้กับระบบงานภายในส านักงาน

ประกันสังคม  
1) สถานะเงินสมทบ 
2) ผลการตรวจสอบเงื่อนไข/คุณสมบัติ ผลการพิจารณา หรือสถานะของธุรกรรมที่

ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานต่อไปนี้ 
2.1) การข้ึนทะเบียน 
2.2) การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง 
2.3) การช าระเงินสมทบ 
2.4) การขอรับคืนเงินสมทบ 
2.5) การขอรับประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคม 
2.6) การก าหนดสิทธิ/การเปลี่ยนสถานพยาบาล 

1.16.2 สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานภายในส านักงานประกันสังคมดังต่อไปนี้
ด้วย SOAP/REST API, File, FTP, sFTP ทั้งนี้ข้ึนกับความเหมาะสมของแต่ละระบบงาน 
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1) e-Payment 
2) e-Receipt 
3) DB for e-Service 
4) ระบบกองทุนทดแทน  
5) ระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมซึ่งเป็นระบบ Web Application  
6) ระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) 

1.16.3 ต้องพัฒนาระบบเพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ความเหมาะสมของแต่ละข้อมูล) 
1) Secure Web Services ตามมาตรฐาน Web Services (SOAP และ RESTful)  
2) Secure File Transfer (sFTP) ส าหรับเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูล เช่น 

Excel File หรือ Text File 
3) Database Services ด้วยรูปแบบมาตรฐาน เช่น ODBC, JDBC เป็นต้น  

1.16.4 รองรับการเข้ารหัสข้อมูล AES256 เป็นอย่างน้อย 
1.16.5 สามารถก าหนดวิธีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ Required Field, ชนิดของข้อมูล, 

ขนาดข้อมูล, ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด, รหัสมาตรฐาน, รูปแบบเลขบัตรประชาชน ได้เป็นอย่างน้อย 
1.16.6 สามารถตรวจสอบสถานะการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
1.16.7 สามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น Oracle DB, SQL Server, MySQL และ 

PostgreSQL เป็นอย่างน้อย 

ในกรณีที่รายการข้อมูลตามข้อ 1.16.1 และระบบงานภายในส านักงานประกันสังคม ตามข้อ
1.16.2 ข้างต้น ยังไม่พร้อมใช้งาน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพัฒนา APIs หรือ Web Services เพ่ือใช้ 
ในการทดสอบความสามารถในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยโครงสร้างข้อมูลที่จ าลอง     
ขึ้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบจากส านักงานประกันสังคม 

2. การทดสอบระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-self service) 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องติดตั้งระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ส านักงานประกันสังคมจัดเตรียมไว้ โดยการ
ทดสอบระบบงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดและข้อก าหนดดังนี้ 

2.1 จัดท าแผนการทดสอบระบบ เอกสารทดสอบระบบ (Test Document) โดยการทดสอบต้องครอบคลุม
การทดสอบการท างานร่วมกัน (Integration Testing) การทดสอบระบบโดยรวม (System Testing) 
การทดสอบเพื่อการยอมรับระบบ (Acceptance Testing) เป็นอย่างน้อย 

2.2 ด าเนินการทดสอบการท างานร่วมกัน (Integration Testing) และการทดสอบระบบโดยรวม (System Testing) 
บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ตามสถาปัตยกรรมโครงการ พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เป็นไปตามแผน หากพบข้อผิดพลาดให้ท าการแก้ไข และทดสอบซ้ าจนแล้วเสร็จ  

2.3 ด าเนินการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test : UAT) เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง
ระบบงาน ก่อนการส่งมอบงาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของชุดซอฟต์แวร์ (Software) 

 
1. ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้ 

1.1 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDBMS) 
1.2 สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ UNIX ต่อไปนี้ ได้แก่ Solaris, AIX, Linux และระบบปฏิบัติการ 

Windows ได้เป็นอย่างน้อย 
1.3 สนับสนุนเน็ตเวิร์คโพรโตคอลแบบ TCP/IP, HTTP, FTP หรือ WebDAV 
1.4 รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยมาตรฐาน Open Database Connectivity (ODBC), Java Database 

Connectivity (JDBC), OLE DB และ ANSI SQL92 หรือสูงกว่า เป็นอย่างน้อย 
1.5 มีคุณสมบัติในการท า Multi-Version Read Consistency โดยไม่มีการอ่านข้อมูลแบบ Dirty Reads 

ทั้งนี้เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลที่จะถูกน าไปใช้ ที่ซึ่งผู้เป็น Readers และ Writers ของข้อมูลจะต้อง
ไม่ block ซึ่งกันและกัน  

1.6 สามารถท างานแบบ Parallel Index Creation, Parallel Backup และ Parallel Recovery ได ้
1.7 สามารถท า Recovery แบบ Point in time 
1.8 มี Data integrity ที่สามารถท า Referential Integrity และ Cascade delete ได้ 
1.9 มีระบบช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล Query Optimizer ในลักษณะที่เป็น Cost-Based Optimizer 
1.10 Query Optimizer จะต้องมีระบบแก้ไขค าสั่ง SQL ที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ ที่สามารถ

ท างานได้ดีที่สุด แบบอัตโนมัติ (Query Rewrite) 
1.11 สามารถท า Online Table Reorganization หรือ Online Index Reorganization 
1.12 สามารถท างานในรูปแบบ AutoML หรือ รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแทน Machine Learning    

ในระบบฐานข้อมูลเองโดยไม่ต้องมีการโอนย้ายข้อมูล 
1.13 สามารถท าการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                  
1.14 สามารถท างานกับข้อมูลรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้ Character, Variable Character, Numeric, 

Date, BLOB, XML 
1.15 มีความสามารถในการจัดการ unstructured content เช่น ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์วิดีโอ, ไฟล์เสียง, 

ไฟล์เอกสาร ภายในฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถใช้ความสามารถของฐานข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เช่น 
การ Recover ข้อมูล, การท า Fine grained auditing, การ cache ข้อมูลบนหน่วยความจ า 

1.16 มีเครื่องมือในการสร้าง Web Application อย่างง่ายๆ เพ่ือรองรับการพัฒนา Application      
ในอนาคต โดยเครื่องมือนี้ต้องสนับสนุนการท างานแบบ Web services โดยสามารถพัฒนาและ  
ใช้งานผ่าน Web Browser มีความสามารถในการท า Drag and Drop  

1.17 สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ JSON ได้ โดยต้องสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บได้ รวมถึง
สามารถจัดท า Index ของข้อมูล JSON ที่ถูกจัดเก็บได ้

1.18 มีเครื่องมือในการให้บริการข้อมูลในฐานข้อมูลในรูปแบบ RESTful API ได ้
1.19 มีเครื่องมือช่วยในการควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล โดยเครื่องมือสามารถแนะน าค่า Parameter 

ในการตั้งค่าให้แก่ระบบฐานข้อมูล 
1.20 มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข้อมูล 
1.21 มีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การสร้าง Index เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.22 สามารถท าการเข้ารหัสข้อมูลที่ Backup เก็บไว้ เพ่ือป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสื่อ  
ที่จัดเก็บ 

1.23 สามารถท าการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บภายในฐานข้อมูล  โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขหรือพัฒนา
โปรแกรมเพ่ิมเติม เพ่ือลดภาระการดูแลแอพพลิเคชั่นของเจ้าหน้าที่ระบบ 

1.24 รองรับลักษณะงานที่เป็น Analytic workload โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.24.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ columnar data store 
1.24.2 สามารถสร้างตาราง (Table) ในรูปแบบ Row-based และ Column-based ในฐานข้อมูลเดียวกัน 
1.24.3 สามารถประมวลผล Query ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสร้าง Indexes 
1.24.4 สามารถประมวลผลในรูปแบบที่เป็น massively parallel processing (MPP) หรือ 

parallel execution 
1.25 สามารถควบคุมและอนุญาตให้สิทธิ์ใช้ในการอ่าน เปลี่ยนแปลง และลบได้โดยก าหนดจากข้อมูล

ของคอลัมน์บน table 
1.26 สามารถก าหนดการเข้าถึงข้อมูลได้ในระบบแถว เช่นผู้ใช้ที่ต่างกันจะเข้าถึงข้อมูลได้ต่างกันใน 

table เดียวกัน  
1.27 มีเครื่องมือในการ Audit การเข้าถึง, การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล, ค าสั่งในฐานข้อมูล และข้อมูล

ของการ Audit ไม่สามารถแก้ไข, ลบ หรือเปลี่ยนแปลงจากผู้ดูแลระบบได้ (DBA) 
1.28 มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection 
1.29 มีความสามารถในการ log และ Block ค าสั่ง SQL ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ เพ่ือความปลอดภัย

ของฐานข้อมูล 
1.30 มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่จ ากัดจ านวนผู้ใช้ รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย

ไม่น้อยกว่า 8 Processor Core 
1.31 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือสนับสนุนการให้บริการทางด้านเทคนิคตลอดระยะเวลารับประกันจาก

บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรง พร้อมรับรองว่า
ซอฟต์แวร์ที่เสนอเป็นต้นฉบับ (Original) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาในวันที่ยื่นข้อเสนอ 
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2. ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้ 
2.1 สนับสนุนมาตรฐานการพัฒนา Java EE 7.0 หรือสูงกว่า 
2.2 สนับสนุนมาตรฐานในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นตามเวอร์ชั่นต่อไปนี้ หรือสูงกว่า ได้แก่ Java 

Servlet 3.0, JSF2.0 และ JSP 2.2 
2.3 สนับสนุนมาตรฐาน Java Management Extension  
2.4 รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, AIX,HP-UX และ Solaris 
2.5 รองรับการท างานร่วมกับ Web server ได้แก่ Apache HTTP Server, Microsoft Internet 

Information Services หรือ Sun Java System Web Server เป็นอย่างน้อย 
2.6 รองรับการเข้าถึงข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลายได้ เช่น DB2, Oracle, Sybase และ 

Microsoft SQL Server เป็นอย่างน้อย 
2.7 สามารถจัดการไดเรกทอรีตามมาตรฐาน LDAP 
2.8 รองรับการกระจายการดึงข้อมูล หรือการส่งข้อมูลให้ฐานข้อมูลโดยให้ระบบสามารถตัดสินในการ

ส่งงานให้เฉพาะฐานข้อมูลที่เปิดบริการ หรือตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 
2.9 สามารถสร้าง Application Server ที่ประหยัดทรัพยากรเพ่ือการทดสอบแอปพลิเคชั่นบนเครื่อง

ของผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น 
2.10 รองรับการท า Dynamic Caching หรือเทียบเท่า 
2.11 สามารถก าหนดสิทธิการบริหารจัดการ Application Server ในรูปแบบ Role Base 
2.12 มีเครื่องมือในการ Audit การเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ของ Application Server โดยต้องสามารถ

เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ผู้ที่ท าการเปลี่ยนแปลง วันที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และไฟล์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

2.13 มีเครื่องมือในการเรียกดูประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นตามมาตรฐาน Performance Monitoring 
Infrastructure (PMI) 

2.14 เป็นซอฟต์แวร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล 
2.15 มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่จ ากัดจ านวนผู้ใช้ รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย

ไม่น้อยกว่า 12 Processor Core 
2.16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือสนับสนุนการให้บริการทางด้านเทคนิคตลอดระยะเวลารับประกันจาก

บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรง พร้อมรับรองว่า
ซอฟต์แวร์ที่เสนอเป็นต้นฉบับ (Original) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาในวันที่ยื่นข้อเสนอ 
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3. ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการธุรกิจและระบบก าหนดกฎระเบียบธุรกิจ มีคุณลักษณะเฉพาะ
อย่างน้อยดังนี้ 
3.1 สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Unix ได ้
3.2 สามารถท างานได้กับมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ Java Enterprise Edition (Java EE), BPEL, BPMN, 

JSF และ Java Authentication and Authorization Service (JAAS) เป็นอย่างน้อย 
3.3 สามารถบริหารจัดการเอกสาร (Enterprise Document Management) ได้อย่างน้อยดังนี้ 

3.3.1 สามารถบริหารจัดเก็บและเรียกค้นเอกสารประเภทต่างๆ เช่น Documents, Spreadsheets, 
Presentations, Text file, PDF และ XML file เป็นอย่างน้อย 

3.3.2 สามารถจัดการเอกสารตลอดวงจรชีวิตของเอกสาร เช่น create, store, version, index, 
search, security, distribute, publish, retain, expire และ delete ได้เป็นอย่างน้อย 

3.3.3 สามารถน าเข้าเอกสารผ่าน Web browser, WebDAV และ E-mail ได้เป็นอย่างน้อย 
3.3.4 สามารถท า check-in และ check-out เอกสาร เพ่ือป้องกันการแก้ไขพร้อมๆ กัน 
3.3.5 มีความสามารถในการ convert เอกสารต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ HTML, XML, WML, cHTML 

และ PDF โดยอัตโนมัติเพื่อง่ายต่อการเรียกดูผ่าน Web browser 
3.3.6 มีระบบการควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสาร ดังนี้ 

1) สามารถท า Audit trail และ Tracking เพ่ือตรวจสอบการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 
2) สามารถดู History ของเอกสาร และเรียกดูเอกสารทุกเวอร์ชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
3) สามารถจัดการข้อมูลทั้งในส่วนของเอกสาร Scan และ Meta Data ตรงลงในฐานข้อมูลได้ 
4) สามารถจัดกลุ่มเอกสาร (Taxonomies) เป็นหมวดหมู่ และสามารถเพ่ิมลด 

metadata ของ content ได ้
3.4 สามารถก าหนดกฎระเบียบทางธุรกิจ (Business Rules Engine) ได้อย่างน้อยดังนี้ 

3.4.1 มี Graphical Rules Editor เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการออกแบบพัฒนา (IDE Tool) 
ส าหรับนักพัฒนาสร้างและบริหารจัดการกฎระเบียบ, นิยามเงื่อนไข, การบริหารจัดการ
และการน าเอากฎระเบียบนั้นมาใช้ใหม่ โดยไม่อาศัยการเขียนโปรแกรม 

3.4.2 มีช่องทางส าหรับให้ผู้ใช้งานสามารถท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบธุรกิจที่ก าลังใช้งาน
อยู่ในขณะนั้น ได้ด้วยตนเองผ่านทาง Web Browser ได ้

3.5 สามารถตรวจสอบประสิทธิผลของการด าเนินการตามกระบวนการ (Business Activity Monitoring) 
ได้อย่างน้อยดังนี ้
3.5.1 สามารถติดตามวัดผลการท างานของกระบวนการด้วย GUI ผ่านเว็บเบราเซอร์ 
3.5.2 ระบบรองรับในการติดตามตัวชี้วัด หรือ key performance indicators (KPI) 
3.5.3 สามารถท า customize และ personalize เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้ตรงกับ role, responsibility 

ของแต่ละบุคคล 
3.5.4 มี Active Data Cache ส าหรับการเก็บข้อมูลใน memory เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้  

ได้อย่างรวดเร็ว 
3.6 มีเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาระบบงาน (Development Tool) มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

3.6.1 สนับสนุนมาตรฐาน Java EE 5.0 หรือดีกว่า 
3.6.2 สามารถใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน BPMN, BPEL และ Portlet 

Application 
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3.7 มีเครื่องมือที่ช่วยในการเชื่อมต่อระบบ (Enterprise Service Bus) มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 
3.7.1 สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบต่างๆ ดังนี้ SOAP, File, FTP, secureFTP, HTTP(s), JMS, 

Email (POP, SMTP และ IMAP) และ EJB/RMI เป็นอย่างน้อย 
3.7.2 มีรูปแบบการท า Transformation โดยใช้มาตรฐาน XSLT, Xquery และ XPath 
3.7.3 มีความสามารถในการส่งและรับข้อมูล ตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือเนื้ อหาของข้อมูล      

ในรูปแบบ Dynamic Content Based Routing 
3.7.4 มีเครื่องมือ Editor ในลักษณะ visual ส าหรับ WSDL, XQuery mapper, XSD schema 
3.7.5 มีเครื่องมือในการท า Mapping โดยวิธี drag-and-drop 
3.7.6 ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนด SLA (Service Level Agreement) เพ่ือ monitor ระบบ 

เช่น Success rate, Error count, Failover count และ Response time เป็นต้น 
และสามารถแจ้งเตือนปัญหาผ่าน Email 

3.7.7 มี Change center เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง configuration และดูความสัมพันธ์ของ 
resource ต่างๆ ในระบบ (Resource dependency) 

3.8 มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบไม่จ ากัดจ านวนผู้ใช้ รองรับการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย
ไม่น้อยกว่า 4 Processor Core 

3.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือสนับสนุนการให้บริการทางด้านเทคนิคตลอดระยะเวลารับประกันจาก
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยตรง พร้อมรับรองว่า
ซอฟต์แวร์ที่เสนอเป็นต้นฉบับ (Original) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเวอร์ชันล่าสุด โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องแนบเอกสารดังกล่าวมาในวันที่ยื่นข้อเสนอ 
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ภาคผนวก ช 
การฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานประกันสังคม  

 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ

ส านักงานประกันสังคม เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หัวข้อฝึกอบรม ผู้เข้าอบรม จ านวนผู้
เข้าอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
(ชั่วโมง) 

การบริหารจัดการชุดซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่น าเสนอ
ในโครงการ 

เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ 

10 12 

การบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายประโยชน์
ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ 

10 12 

การใช้งานระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วย
ตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-self service) (ท้ังนี้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
จัดการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง เพ่ือแบ่งกลุ่มผู้เข้า
อบรมเป็นรุ่นตามความเหมาะสม โดยต้องหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการอบรม
จริง) 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

200 12 

 
รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของส านักงานประกันสังคม   
มีดังนี้ 
1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการอบรม พร้อมทั้งจัดท าคู่มือประกอบการ

ฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ในทุกหลักสูตร ในวันฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร โดยในการฝึกอบรม
อาจใช้สถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคมได้ตามความจ าเป็น  

2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร ผู้ช่วย
วิทยากร อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สื่อการสอน คู่มือการฝึกอบรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก และค่าเบี้ยเลี้ยง) 

3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความ
เห็นชอบก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการอบรม และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนด าเนินการ  

4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าสื่อการฝึกอบรมการใช้งานระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานประกันสังคม 
และผู้ใช้บริการ (ผู้ประกันตน) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้  

5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ เพ่ืออธิบายขอบเขตระบบ
การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) 

 
 


