
 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

  จางพัฒนาเว็บไซตบริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend)

1. หลักการและเหตุผล

การใหบริการสมาชิกของหองสมุดเฉพาะดานการออกแบบซึ่งในการเขาใชบริการนั้นตองมีการรับสมัครกอนการ

เขารับบริการ โดยตองทําการกรอกขอมูลและจัดเก็บขอมูลของสมาชิกเขาสูระบบฐานขอมูลของสศส. เพื่อไวเปนฐาน

ขอมูลและรายละเอียดของสมาชิกแตละทานในการรับบริการ ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนในการรับบริการ ทั้งการใชงาน

หองประชุม การจองใชงานทรัพยากรตางๆภายในหองสมุดฯ รวมไปถึงการใชงานอินเทอรเนต ซึ่งการจัดเก็บขอมูลดัง

กลาวน้ันจะมีการสงขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธและการเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม งานสัมมนา งานสัมมนาเชิงปฎิบัติ

การตางๆมากมาย ผานทางอีเมล (E-new) ซึ่งผูท่ีเปนสมาชิกจะไดรับทราบขาวๆสารตางๆมากมายจากสศส.ที่รวดเร็วและ

ครอบคลุม

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดเห็นถึงความสําคัญของการจัดเก็บขอมูลและการรองรับขอมูลของสมาชิก ซึ่งตองให

ความสําคัญในการบริหารและจัดเก็บขอมูลดังกลาว และในปจจุบันไดมีเทคโนโลยีที่รองรับการนําเขาขอมูลผานอุปกรณ

ตางๆเพ่ิมเติม รวมไปถึงการชําระเงินผานชองทางออนไลน และการสงตอขอมูลผาน API ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งนี้

เพ่ือใหเจาหนาท่ีสศศ.สามารถรองรับการบริการสมาชิก และการบริหารจัดการขอมูลสมาชิกไดสะดวก ปลอดภัย และ

สามารถรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วไดดียิ่งขึ้น

 

2.วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือรองรับการจัดเก็บและบริหารจัดการขอมูลของสมาชิกของหองสมุดฯ

2.2 เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีสศส.ในการรับบริการของสมาชิกหองสมุดฯ

2.3 เพ่ือรองรับการจัดเก็บขอมูลใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

3.คุณสมบัติผูเสนอราคา

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูท่ีประกอบกิจการในลักษณะเดียวกับงานจางตาม TOR นี้

3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่

ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม

3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ แสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล



จัดซื้อจัดจางภาครัฐ

3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหมื่น

บาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3.8  ผูเสนอราคาตองมีผลงานเก่ียวกับ ระบบการจัดการการเงินการบัญชีหรือระบบเกี่ยวกับการชําระเงินออนไลน และ

ระบบการบริหารจัดการสมาชิก ในวงเงินไมนอยกวา 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถวน) ในสัญญาเดียว ภายในเวลาไมเกิน 3 

ป (นับจากวันท่ีสงมอบงานงวดสุดทายจนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา) อยางนอย 2 ผลงาน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานภาคเอกชนที่ สศส. เชื่อถือ  โดยตองแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและ

สําเนาสัญญาพรอมขอบเขตงานมาพรอมการยื่นขอเสนอ

 

4. รายละเอียดของการจาง

4.1  ขอกําหนดท่ัวไป

4.1.1  ผูรับจางตองสามารถพัฒนาเปนในลักษณะของ Web Based Application ที่สามารถทํางานผานระบบ

เครือขายได

4.1.2  ผูรับจางตองสามารถพัฒนาโดยใชภาษาที่เปนไปตามขอกําหนด Open source ในการพัฒนาได เชน 

PHP, Java, Python เปนตน

4.1.3  ผูรับจางตองสามารถพัฒนาโดยใชระบบฐานขอมูล MySQL, MSSQL Server, Oracle ได

4.1.4  ผูรับจางตองสามารถพัฒนาโดยเช่ือมตอเขากับ API ของ Google MAP และ social media ตามที่ สศส. 

กําหนด เชน Facebook, Twitter และ YouTube ได

4.1.5  ผูรับจางตองสามารถพัฒนาระบบใหสามารถแสดงผลลัพธในสวนตางๆไดในชวงเวลา 3 – 5 วินาทีในการ

เขาถึงขอมูลน้ันๆ

4.1.6  ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งระบบ รวมไปถึงการตั้งคาเครื่องแมขายตางๆ ตามที่ สศส. กําหนดเพื่อให

ระบบสามารถทํางานไดอยางครบถวนและถูกตอง

4.1.7  ผูรับจางตองดําเนินการสอนการใชงานระบบ และการดูแลระบบท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการและการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับเจาหนาที่ของ สศส.

4.1.8  ผูรับจางตองจัดสงรหัสตนฉบับ (Source code), คูมือการใชงาน, และเอกสารการออกแบบของระบบ

งานท่ีพัฒนา, Data Dictionary, ER-Diagram, รายงานการทดสอบระบบ ในรูปของเอกสารรูปเลมและขอมูลอิเล็ก

ทรอนิกสบรรจุใน Flash drive หรือบน Google Drive และสงมอบใหกับสศส. สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได

4.1.9  ผูรับจางตองดําเนินการออกแบบ UX/UI ในสวนตางๆ และรองรับการทํางานทุกอุปกรณ(Responsive) 

ของระบบในโครงการน้ีตามความตองการของ สศส. ได

4.1.10  ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้ง Let's Encrypt SSL Certificates เพื่อรัน websiteแบบ HTTPS แบบ 

auto renew ไดผูรับจางตองทําการนับสถิติการเขาใชงานโดยการฝง google analytics เขาไปบนเว็บไซตเพื่อให

สศส.สามารถตรวจสอบจํานวนไดจากบัญชี (Account) ของ สศส.เองได

4.1.11 ผูรับจางตองดําเนินการยายฐานขอมูลของสศส.และทําการจัดการขอมูลใหสามารถใชงานไดตามที่

สศส.ตองการได



4.1.12 ผูรับจางตองดําเนินการเชื่อมฐานขอมูลเขากับระบบเว็บไซตเดิมท่ีมีอยูและตองดําเนินการใหสามารถใช

งานไดตามปกติตามที่สศส.ตองการได

4.1.13 ผูรับจางตองสามารถดําเนินการออกแบบและพัฒนารวมถึงการปรับปรุงเพิ่มเติมจากระบบเดิมของ สศส. 

ท่ีมีอยูได

4.1.14  ผูรับจางตองสามารถทําการเขารหัสของรหัสผาน (Password) รหัสประจําตัวประชาชน(ID Passport) 

หรือเลขท่ีหนังสือเดินทางได

4.1.15  ผูรับจางตองสามารถทําการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีในลักษณะของใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส

E-Tax invoice & E-receipt ไดตามมาตรฐานสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) 

4.2  สวนของการจัดการขอมูลสมาชิก ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้

4.2.1 การเขาสูระบบ (Login) ซึ่งสามารถทําการเขาสูระบบไดดังนี้

4.2.1.1  สามารถทําการเขาสูระบบดวยบัญชีผูใชที่มีในฐานขอมูลของสศส.ได

4.2.1.2  สามารถทําการเขาสูระบบดวยอีเมลของสํานักงานฯ ผานระบบ LDAP ได

4.2.2 การคนหาขอมูลสมาชิก ซึ่งสามารถทําการคนหาขอมูลของสมาชิกไดจากขอมูลดังนี้

4.2.2.1 สามารถคนหาขอมูลจากชื่อ นามสกุล ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.2.2.2 สามารถคนหาขอมูลจากเบอรโทรศัพท อีเมล 

4.2.2.3 สามารถคนหาขอมูลจาก เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง (Passport) 

4.2.2.4 สามารถคนหาขอมูลจากเลขสมาชิก (Member ID)

4.2.2.5 สามารถคนหาขอมูลจากเลขอางอิง (Reference No.)

4.2.2.6 สามารถคนหาขอมูลจาก Tag ได

4.2.2.7 สามารถคนหาขอมูลจากกลุมสมาชิก (Group ID)

4.2.3  สวนของหนาบริหารจัดการขอมูลสมาชิกมีรายละเอียดดังนี้

4.2.3.1  สามารถเลือกประเภทของการสมัครสมาชิกหรือตออายุสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้

4.2.3.1.1  สามารถเลือกประเภทของบัตรสมาชิก เชน ประเภท Premium , Silver หรือ 

Platinum เปนตน

4.2.3.1.2  สามารถเลือกสาขา เชน สาขากรุงเทพฯ , สาขาขอนแกน , สาขาเชียงใหม เปนตน

4.2.3.1.3  สามารถเลือกประเภทของแคมเปญ เชน รายบุคคล , รายวัน , โควตาพนักงาน 

เปนตน

4.2.3.1.4  สามารถเลือกประเภทของการสมัคร เชน นักเรียน นักศึกษา, บุคคลทั่วไปเปนตน

หมายเหตุ  ระบบตองสามารถคํานวณวันเริ่มตนและวันส้ินสุดของอายุสมาชิกได โดยเริ่มตนอายุสมาชิก

นับจากวันท่ีสมัครไปตามระยะเวลาของแคมเปญที่เลือก

4.2.3.1.5 สามารถการกรอกขอมูลสวนบุคคลตางๆดังนี ้

- ขอมูลชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- ขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง

- ขอมูลเพศ วันเดือนปเกิด ภาษา สัญชาติ

- ขอมูลท่ีอยู จังหวัด รหัสไปรษณีย



- ขอมูลเบอรโทรศัพทมือถือ

4.2.3.1.6  สามารถการกรอกขอมูลผูใชงานอีเมล (e-mail) และรหัสผาน (password) โดยให

ทําการกําหนดรหัสผานไดเองซึ่งเมื่อทําการสมัครเสร็จส้ินระบบจะตองทําการสงขอมูลเพื่อใหผูสมัคร

ทําการเปลี่ยนรหัสผานเพื่อกําหนดรหัสในการเขาใชงานได

4.2.3.1.7  สามารถแสดงสถานะของสมาชิกได ดังนี้

- แสดงสถานะรอตรวจสอบขอมูล (Pending) ในขั้นตอนการกรอกขอมูล

- แสดงสถานะ (Verify) สําหรับขั้นตอนการสรางเลขสมาชิก (Member ID)

- แสดงสถานะ (Complete) สําหรับขั้นตอนท่ีทําการชําระเงินเสร็จสิ้น

- แสดงสถานะ (Active) สําหรับขั้นตอนท่ีมีการอนุญาตใหสามารถเขาใชบริการได

- แสดงสถานะ (Inactive) สําหรับกรณีที่สมาชิกหมดอายุ คือวันหมดอายุนอยกวาวัน

ปจจุบัน

  หมายเหตุ  เจาหนาท่ีสามารถทําการปรับเปล่ียนสถานะไดตามสิทธิ์ในการเขาถึงระบบ

4.2.3.2  สามารถทําการแสดงขอมูลสาขาที่ทําการสมัครได และแสดงเลขที่อางอิง (Reference No.) 

ซึ่งเลขดังกลาวตองไมซํ้ากัน 

หมายเหตุ  สําหรับเลขอางอิง (Reference No.) นั้นระบบจะตองทําการรันนิ่ง (Running) ใหไมซํ้ากัน

เพ่ือเปนการอางอิงในการชําระเงินได 

4.2.3.3  สามารถทําการถายภาพเพื่อทําการบันทึกขอมูลของสมาชิกในการยืนยันตัวตนในการเขาใช

บริการได ซึ่งจะตองสามารถทําการบันทึกภาพถายเขาสูระบบได

4.2.3.4  สามารถแสดงขอมูล Tag เพื่อใชในการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมใหกับเจาหนาที่ทราบได

4.2.3.5  สามารถแสดงขอมูลการเขาใชบริการ จํานวนครั้ง เชื่อมตอกับระบบการเขารับบริการของสศส. 

ได  (Access Control)

4.2.3.6  สามารถแสดงขอมูลประวัติ (Transaction) การสมัครสมาชิก การตออายุ หรือการเพิ่มอายุ

สมาชิกในกรณีตางๆได เปนตน

4.2.3.7  สามารถทําการบันทึก (Note) สําหรับการบันทึกขอมูลโดยเจาหนาที่ ซ่ึงจะแสดงขอมูลชื่อผู

ทําการบันทึกและสามารถใสรายละเอียดการบันทึกได

4.2.3.8  สามารถทําการพิมพสลิป ขอมูลสมาชิก แบบยอ สําหรับเขาใชบริการในพื้นที่ไดมีรายละเอียด

ดังน้ี

- ขอมูลชื่อ นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- เลขสมาชิก Member ID

- คิวอารโคด QR Code สําหรับการเขาพื้นที่ (Generate จากเลขสมาชิก)

4.2.4  สวนของการชําระเงิน ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้

4.2.4.1  สวนของการแสดงผลขอมูลรายละเอียดสําหรับการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี มีรายละเอียด

ดังน้ี

-  ขอมูลชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  ขอมูลท่ีอยู เขต อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย



-  ขอมูลเบอรโทรศัพท

-  ขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง (เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษี)

-  ขอมูลรายละเอียดของแคมเปญที่สมัครหรือตออายุสมาชิก

4.2.4.2  สวนประเภทของการชําระเงิน มีชองทางการชําระเงินดังนี้

-   เงินสด 

-   โอนเงิน  สามารถกรอกรายละเอียดสําหรับบัญชีที่โอนเงินหรืออัพโหลดรูปภาพได 

หรือการสแกนผาน QR Code สําหรับการชําระเงินเขาระบบการชําระผานชองทางการชําระ

เงิน 2C2P เปนตน

- เครดิต 

-  เช็ค 

-  อื่นๆ

4.2.4.3  สวนของการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี สามารถทําการออกใบเสร็จไดทั้งแบบบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

4.2.4.3.1  สามารถทําการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได โดยสามารถพิมพหรือสงใบเสร็จ/ใบ

กํากับภาษีไปยังอีเมลผูสมัครหรือตออายุสมาชิก รวมไปถึงผูที่ซื้อสินคาและบริการได 2 แบบ

- การออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีในนามบุคคลธรรมดา

- การออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีในนามนิติบุคคล

4.2.4.3.2 สามารถทําการตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกํากับภาษียอนหลังได โดยเลือกจากสาขา

และวันท่ีได

4.2.4.3.3  สามารถทําการพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีและสงอีเมลใบเสร็จ/ใบกํากับภาษียอน

หลังได โดยสามารถเลือกสําเนาของใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได

4.2.4.3.4 สามารถทําการยกเลิกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได

4.3.4.3.5 สามารถทําการพิมพรายงานและสามารถ Export รายงานดังกลาวในรูปแบบของ

ไฟล Excel , CSV และ XML ได

4.2.4.4  ข้ันตอนการสมัคร ตออายุ อัพเกรดอายุสมาชิก แบงเปน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

4.2.4.4.1 สมาชิกประเภทบุคคล  ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสําหรับประเภทบุคคล โดยแบงเปน 

3  ประเภทหลักๆดังน้ี

4.2.4.4.1.1 สมาชิกแบบตั๋วรายวัน (Ticket) มีเงื่อนไขดังนี้

- สามารถทําการซื้อตั๋วรายวันได 1 คนไมเกิน 50 ใบตอรอบการซ้ือ 1 ครั้ง 

- สามารถทําการใชงานตั๋วรายวันได 90 วันนับจากวันที่ซื้อ

- สามารถทําการอัพเกรดตั๋วรายวันเปนสมาชิกรายวันเพื่อทําการใชงานทรัพย

กรและส่ิงอํานวยความสะดวกได

- สามารถทําการสงขอมูลจํานวนตั๋วรายวันไปยังอีเมลของผูซื้อได

- สามารถทําการซื้อตั๋วรายวันไดท้ังชองทางออนไลนและหนาเคานเตอร



- สามารถทําการพิมพใบสลิป (Slip) สําหรับการเขาใชบริการได

- สามารถทําการสงใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีไปยังอีเมลของผูสมัครหรือพิมพ 

(Print) ไดตามฟอรมท่ีสศส.กําหนด

4.2.4.4.1.2 สมาชิกแบบประเภทรายวัน (Daily) มีเงื่อนไขดังน้ี

- สามารถสมัครสมาชิกหรือตออายุสมาชิกรายวันได โดยจะนับวันหมดอายุ

ตามระยะเวลาของแคมเปญ

- สามารถสมัครหรือตออายุสมาชิกแบบประเภทรายวันได ซ่ึง 1 ทานสามารถ

สมัครได 1 แคมเปญ

- สามารถทําการตออายุไดทั้งแบบรายวันและรายป

- สามารถทําการพิมพสลิป(Slip) สําหรับการเขาใชบริการได

- สามารถทําการพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี หรือทําการสงไปยังอีเมลใหกับ

สมาชิกได

   4.2.4.4.1.3 สมาชิกแบบรายป (Yearly) มีเงื่อนไขดังนี้

- สามารถสมัครสมาชิกหรือตออายุสมาชิกรายปได โดยจะนับวันหมดอายุ

ตามระยะเวลาของแคมเปญ

- สามารถสมัครหรือตออายุสมาชิกแบบประเภทรายปได ซ่ึง 1 ทาน

สามารถสมัครได 1 แคมเปญ

- สามารถทําการตออายุไดทั้งแบบรายวันและรายป

- สามารถทําการพิมพสลิป (Slip) สําหรับการเขาใชบริการได

- สามารถทําการพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี หรือทําการสงไปยังอีเมลใหกับ

สมาชิกได

แผนภาพลําดับข้ันตอนในการสมัครสมาชิกสมาชิกประเภทตั๋วรายวัน (Ticket)
 



 

แผนภาพลําดับข้ันตอนในการสมัครสมาชิกสมาชิกประเภทรายวัน (Daily) 



แผนภาพลําดับข้ันตอนในการสมัครสมาชิกสมาชิกประเภทรายป (Yearly)



 

 

4.2.4.4.1.4    ขั้นตอนการตออายุสมาชิกประเภทบุคคล มีเงื่อนไขดังน้ี

- สามารถทําการตออายุสมาชิกไดโดยจะตองมีอายุสมาชิกตามที่สศส.กําหนด

- สามารถทําการปรับปรุงขอมูลหรืออัพเดทขอมูลสวนตัวรวมถึงรูปภาพได

- สามารถทําการเลือกประเภทของการชําระเงินได

- สามารถทําการออกใบเสร็จหรือสงใบเสร็จไปยังอีเมลของสมาชิกได

แผนภาพลําดับข้ันตอนในการตออายุสมาชิก (Renew)



 

4.2.4.4.2  สมาชิกประเภทรูปแบบบริษัท จะถูกแบงเปน 2 ประเภทยอยดังน้ี

4.2.4.4.2.1  สมาชิกรูปแบบบริษัท/องคกร (Corporate) มีเงื่อนไขการสมัครดังนี้

- ข้ันตอนสมัครสมาชิกและตออายุสมาชิกรูปแบบบริษัท/องคกร (Corportate) มีรายละเอียด

ดังน้ี



- สามารถทําการกรอกขอมูลบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได ดังนี้

- ชื่อบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- เลขประจําตัวผูเสียภาษี

- ขอมูลท่ีอยูบริษัท รหัสไปรษณีย 

- เบอรโทรศัพทติดตอ 

- อีเมลผูประสานงาน

- ชื่อผูประสานงาน 

- สามารถทําการอัพโหลดขอมูลเอกสารตางๆของบริษัทในการสมัครสมาชิกได

- สามารถทําการอัพโหลดขอมูล บัตรหรือเอกสารที่ใชสําหรับการยืนยันสมาชิกในเขา

ใชบริการในพื้นที่ได 

- สามารถทําการกําหนดการยืมทรัพยากรได 

- สามารถทําการกําหนดจํานวนสิทธิ์การใชงานหองประชุมได

- สามารถทําการสราง Generate เลขสมาชิกและรหัสของของบริษัทใหกับผูประสาน

งานได

- สามารถทําการปรับอายุสมาชิกไดตามสิทธิ์ของเจาหนาที่ในการเขาใชงานระบบ

- สามารถทําการพิมพออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีและการสงใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีไป

ยังอีเมลของผูประสานงานได

- สามารถทําการพิมพสลิป (Slip) สําหรับการเขาใชบริการในพื้นที่ใหกับแตละบริษัท

ได ซึ่งจะมีการระบุรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบริษัทเลขสมาชิก

- วันหมดอายุสมาชิก

- สามารถทําการพิมพรายงานและดึงขอมูลรายงานออกมาในรูปแบบของ Excel ซ่ึง

เลือกไดตามชวงเวลาที่ตองการไดดังนี้

- รายงานการเขาใชบริการของพนักงานแตละบริษัท

- รายงานการใชบริการทรัพยากรและหองประชุม

- รายงานขอมูลบริษัทสมัครหรือตออายุสมาชิก โดยเลือกไดตามวันที่ที่

ตองการได

     - สามารถทําการยืนยันตัวตน Verify เพื่อทําการเพิ่มแคมเปญของบริษัทเขาไปไดใน

กรณีที่มีแคมเปญสวนบุคคลอยูแลวได

- สามารถทําการตั้งคารหัสสมาชิก(Member ID)สําหรับการกําหนดการใชงานสิทธ์ิ

ประโยชนตางๆได

- ระบบสําหรับการเขาใชบริการ (Check-in) มีรายละเอียดดังนี้

-  สามารถทําการยืนยันตัวตนสําหรับการเขาใชบริการได โดยผูรับบริการตองแสดง

เอกสารการเขาใชบริการใหกับเจาหนาที่ มีรายละเอียดดังน้ี 



- สามารถทําการเลือกบริษัทท่ีมีอยูในระบบไดหรือทําการคนหาไดจากชื่อบริษัท 

รหัสของบริษัทนั้นๆได

- สามารถทําการกรอกขอมูลรหัสเพื่อยืนยันการเขาใชบริการได

- สามารถทําการกรอกขอมูลชื่อ นามสกุล ไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

-  สามารถทําการกรอกเบอรโทรศัพท หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนได

แผนภาพลําดับข้ันตอนการสมัครและตออายุสมาชิกรูปแบบบริษัท/องคกร (Corporate) 

การสมัครสมาชิกรูปแบบบริษัท/องคกร (Corporate)

 

การตออายุสมาชิกรูปแบบบริษัท/องคกร (Corporate)



การเพ่ิมสมาชิกประเภทบริษัท Corporate เขาไปในขอมูลสมาชิกที่มีอยู



แผนภาพลําดับข้ันตอนการลงทะเบียนเขาใชบริการ Check-in สําหรับสมาชิกรูปแบบบริษัท/องคกร (Corporate)



4.2.4.4.2.2 สมาชิกสําหรับลูกคาของบริษัท/องคกร (Affiliate) สําหรับลูกคาของ

บริษัทหรือองคกรนั้นๆ มีรายละเอียดดังนี้

- ข้ันตอนสมัครสมาชิกและตออายุสมาชิกสําหรับลูกคาของบริษัท/องคกร (Affiliate) มีราย

ละเอียดดังน้ี

- สามารถทําการกรอกขอมูลบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได ดังนี้

- ชื่อบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- เลขประจําตัวผูเสียภาษี

- ขอมูลท่ีอยูบริษัท รหัสไปรษณีย 

- เบอรโทรศัพทติดตอ 

- อีเมลผูประสานงาน

- ชื่อผูประสานงาน 

- สามารถทําการอัพโหลดขอมูลเอกสารตางๆของบริษัทในการสมัครสมาชิกได

- สามารถทําการอัพโหลดขอมูล บัตรหรือเอกสารที่ใชสําหรับการยืนยันสมาชิกใน

เขาใชบริการในพื้นที่ได

- สามารถทําการกําหนดจํานวนการเขาใชบริการได

- สามารถทําการสราง Generate เลขสมาชิกและรหัสของของบริษัทใหกับผู

ประสานงานได โดยหลักการในการกําหนดรหัสดังนี้ 



- สามารถทําการกําหนดลิงกสําหรับการเชื่อมตอกับระบบภายในของสศส.ได

- สามารถกําหนดการเขาถึงแยกแตละสาขาโดยกําหนดใหแยก domain name 

อยางชัดเจน

- สามารถทําการระบุขอมูลการเชื่อมตอกับระบบการชําระเงินออนไลนได

ตัวอยาง

 CAFF-650001

CAFF ขึ้นตนดวยตัวอักษร 4 ตัว

65    ตามดวยปงบประมาณ

0001 ตามดวยเลขรหัสรันนิ่ง 4 ตัว

 

-   สามารถทําการปรับอายุสมาชิกไดตามสิทธิ์ของเจาหนาที่ในการเขาใชงานระบบ

-  สามารถทําการพิมพออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีและการสงใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีไป

ยังอีเมลของผูประสานงานได

-  สามารถทําการพิมพสลิป (Slip) สําหรับการเขาใชบริการในพื้นที่ใหกับแตละบริษัท

ได ซึ่งจะมีการระบุรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบริษัท

- รหัสสมาชิก (QR Code) 

- วันหมดอายุสมาชิก

- จํานวนครั้งในการใชงานตามโควตาที่มี

-  สามารถทําการพิมพรายงานและดึงขอมูลรายงานออกมาในรูปแบบของ Excel

ซึ่งเลือกไดตามชวงเวลาที่ตองการไดดังนี้

- รายงานจํานวนการเขาใชงานของแตละบริษัท

- รายงานจํานวนโควตาคงเหลือของแตละบริษัท

- รายงานขอมูลบริษัทสมัครหรือตออายุสมาชิก โดยเลือกไดตามวันที่ที่

ตองการได

- ระบบสําหรับการเขาใชบริการ (Check-in) มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถทําการยืนยันตัวตนสําหรับการเขาใชบริการได โดยผูรับบริการตองแสดง

เอกสารการเขาใชบริการใหกับเจาหนาที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

- สามารถทําการเลือกบริษัทท่ีมีอยูในระบบไดหรือทําการคนหาไดจากชื่อบริษัทรหัส

ของบริษัทนั้นๆได

- สามารถทําการกรอกขอมูลรหัสเพื่อยืนยันการเขาใชบริการได

- สามารถทําการกรอกขอมูลชื่อ นามสกุล ไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

- สามารถทําการกรอกเบอรโทรศัพท หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนได

- สามารถทําการพิมพสลิป (Slip) สําหรับการเขาใชบริการได โดยจะตองเปนขอมูล

สลิปท่ีใชในแตละวันเทานั้นไมสามารถใชงานซํ้าได



 

แผนภาพลําดับข้ันตอนการสมัครและตออายุสมาชิกสําหรับลูกคาของบริษัท/องคกร (Affiliate) 

การสมัครสมาชิกลูกคาของบริษัท/องคกร (Affiliate)
 

 การตออายุสมาชิกประเภทลูกคาของบริษัท/องคกร (Affiliate)



 

 

แผนภาพลําดับข้ันตอนการเขาใชงาน Check-in ของสมาชิกสําหรับลูกคาของบริษัท/องคกร (Affiliate)



4.3  เมนูการจัดการและการขายสินคา POS มีขั้นตอนในการขายสินคาและบริการดังนี้

4.3.1  ข้ันตอนการซื้อสินคาหรือบริการผาน POS เปนระบบสําหรับการซ้ือสินคาหรือบริการ ซ่ึงสามารถทําการ

ซื้อสินคาและบริการดังกลาวไดดังน้ี

4.3.1.1  กรณีบุคคลท่ัวไปสามารถซื้อสินคาหรือบริการได ดังนี้

- เลือกสินคาหรือบริการท่ีตองการซื้อ ซึ่งสามารถคนหาจากชื่อสินคาหรือบริการทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ รหัสสินคา และประเภทของสินคาหรือบริการ เปนตน

-  กรอกรายละเอียดสําหรับการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี โดยตองสามารถกรอกช่ือ สกุล เลข

ประจําตัวภาษี ที่อยู รหัสไปรษณีย เบอรโทรศัพท เพื่อใชสําหรับการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได หรือ

สามารถออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีในนามบริษัทได

-  เลือกวิธีการชําระเงินและทําการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได

4.3.1.2  กรณีสมาชิกสามารถซื้อสินคาหรือบริการได ดังนี้ 

-  เลือกสินคาหรือบริการที่ตองการซื้อ ซึ่งสามารถคนหาจากชื่อสินคาหรือบริการทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ รหัสสินคา และประเภทของสินคาหรือบริการ เปนตน

-  สามารถทําการคนหาสมาชิกจาก เลขสมาชิก Member ID ช่ือ-สกุล ไดทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เลขบัตรประจําตัวประชาชน เบอรโทรศัพทได



-  สามารถทําการขายสินคาโดยกําหนดโปรโมชั่น และสวนลดได

-  กรอกรายละเอียดสําหรับการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี โดยตองสามารถกรอกช่ือ สกุล เลข

ประจําตัวภาษี ที่อยู รหัสไปรษณีย เบอรโทรศัพท เพื่อใชสําหรับการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได หรือ

สามารถออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีในนามบริษัทได

 

แผนภาพลําดับข้ันตอนการขายสินคา (POS)

 4.3.2 สามารถเลือกวิธีการชําระเงิน และทําการออกใบสร็จ/ใบกํากับภาษีได ดังนี้
 

  4.3.2.1 หลักการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ดังนี้

ตัวอยาง 

RB65-V-XXXXXX

อธิบาย



- RB จากสาขากรุงเทพฯ  สามารถกําหนดไดเอง ในสวนของการกําหนดขอมูลของแตละสาขา

สาขา

- 65 จากปงบประมาณในแตละป วิธีการนับงบประมาณแตละป นั้นจะเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม ถึง วันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป เชน ปงบประมาณ 2565 ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 

กันยายน 2565 

- V จากภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับในกรณีท่ีสาขาใดยังไมไดมีการเขาสวนของภาษีมูลคาเพิ่มน้ัน 

หัวของใบการออกใบเสร็จจะระบุคําวา "ใบเสร็จ" เทานั้น

- XXXXXX จากเลขลําดับของการออกใบเสร็จ ซึ่งจะรันดวยตัวเลขจํานวน 6 หลัก เชน 

000001 เปนตน 

หมายเหตุ

  กรณีท่ีใบเสร็จยังไมไดเขาภาษีมูลคาเพ่ิม RB65-XXXXXX แตเมื่อทําการจดทะเบียนมูลคาเรียบรอยแลวนั้น

หัวใบเสร็จจะตองปรับเปน "ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี" และจะตองทําการรันนิ่งเลขที่ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีใหมทั้งหมด

  4.3.2.2 กรณีการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี แบบออนไลนตองมีการดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผลที่

ระบบไดตามท่ีสศส.กําหนด

4.3.2.3 การออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีในนามบุคคลธรรมดา และการพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับ

ภาษี มีรายละเอียดดังนี้

-  ช่ือ นามสกุล ของผูสมัครสมาชิกหรือตออายุ

-  ขอมูลท่ีอยู จังหวัด รหัสไปรษณีย ของผูสมัครหรือตออายุสมาชิก

- เลขประจําตัวประชาชน (เลขประจําตัวผูเสียภาษี) ของผูสมัครหรือตออายุสมาชิก

- ขอมูลรายละเอียดของแคมเปญที่สมัครสมาชิกหรือตออายุสมาชิก ราคา ยอดเงิน 

และวันเริ่มตนถึงวันส้ินสุดอายุสมาชิก

-  เบอรโทรศัพทของผูสมัครหรือตออายุสมาชิก

-  ราคาคาสมาชิก และรายละเอียดภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT)  หรือคาสินคาและบริการ

ตางๆ

-  ช่ือเจาหนาที่ท่ีทําการรับเงิน 

4.3.2.4 การออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีในนามนิติบุคคล (บริษัท) และการพิมพใบเสร็จ/ใบ

กํากับภาษี มีรายละเอียดดังนี้

-  ช่ือบริษัทและสาขา

- ขอมูลท่ีอยู จังหวัด รหัสไปรษณียของบริษัท

-  เลขประจําตัวผูเสียภาษี

- เบอรโทรศัพท

-  ขอมูลรายละเอียดของแคมเปญที่สมัครสมาชิกหรือตออายุสมาชิก ราคา ยอดเงิน 

และวันเริ่มตนถึงวันส้ินสุดอายุสมาชิก

4.3.2.5 เงื่อนไขการยกเลิกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี (Void) ดังนี้



- การยกเลิก (Void) ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ในกรณีที่มีการยกเลิกการซื้อสินคาหรือ

ยกเลิกการสมัครสมาชิก 

- การยกเลิก (Void) ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ในกรณีที่ตองการปรับเปลี่ยนราย

ละเอียดขอมูลสําหรับการออกใบเสร็จ 

-  การยกเลิก (Void)  ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ในกรณีที่ตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การชําระเงิน

4.3.2.6 สามารถทําการตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกํากับภาษียอนหลังได โดยสามารถทําการเลือก

ขอมูลดังกลาวไดแยกตามสาขาและวันท่ี 

4.3.2.7 สามารถทําการพิมพใบเสร็จยอนหลังทั้งแบบ สําเนาและไมสําเนาได ซ่ึงสามารถเลือก

จากสาขา และวันเวลาที่ตองการได

4.3.2.8 การพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีและการสงใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ไปยังอีเมลของผู

สมัครหรือตออายุสมาชิกได โดยสามารถทําการเลือกได 2 แบบดังนี้

-  พิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได

-  ทําการสงอีเมลพรอมใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีไปยังผูสมัครสมาชิกหรือตออายุได ซ่ึงจะ

แนบไปพรอมกับคูมือและวิธีการเขาใชบริการ

4.3.3  การเช่ือมตอกับระบบการจัดการคาพิมพ/ถายเอกสาร ซึ่งระบบดังกลาวสามารถกรอกขอมูลไดดังนี้

4.3.3.1  สามารถทําการกรอกขอมูลรหัสสมาชิก (Member ID) และดึงขอมูลจากฐานขอมูลได

4.3.3.2  สามารถทําการปรับแกไขรายละเอียดที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีได

4.3.3.3  สามารถทําการดึงขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน

4.3.3.4  สามารถทําการกรอกขอมูลจํานวนเอกสารและจํานวนการพิมพเอกสาร (Print) ได

4.3.3.5  สามารถทําการคํานวณคาบริการในการพิมพ/ถายเอกสารได

4.3.3.6  สามารถทําการกรอกขอมูลเพื่อทําการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล

4.3.3.7  สามารถทําการกดยืนยันการสงขอมูลใหกับเจาหนาที่ในการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได

4.3.3.8  สามารถทําการออกรายงานสําหรับการบริการคาถายพิมพ/ถายเอกสาร ได โดยสามารถ เลือก

ตามวันเดือนปที่ตองการ และสามารถเลือกออกรายงานในรูปแบบของไฟล  Excel, PDF , XML หรือ CSV ได

4.4  สวนของการจัดการระบบสําหรับการตั้งคาตางๆ มีรายละเอียดดังนี้

4.4.1  สวนของการบริหารจัดการขอมูลสมาชิกแบบกลุม (Group Management) 

4.4.1.1  สามารถทําการจัดการเพิ่ม ลบ แกไข รายชื่อและสมาชิกแตละกลุมที่ตองการได

4.4.1.2  สามารถทําการกําหนดรายละเอียดของกลุมสมาชิกได ซึ่งประกอบดวย

- รหัสกลุม (Group ID) ออโตรันนิ่ง   

-  ช่ือกลุม (Group Name)

-  ช่ือ – สกุล ของผูติดตอประสานงาน (Contact Person)

-  ท่ีอยูของบริษัท

-  เบอรโทรศัพท ของเจาหนาที่ผูประสานงาน 



-  อีเมล ของเจาหนาที่ผูประสานงาน

4.4.1.3  สามารถทําการคนหากลุมสมาชิกที่มีอยูในระบบได

4.4.2 สวนของการจัดการสินคาและบริการ มีรายละเอียดดังนี้

4.4.2.1  สามารถทําการคนหาสินคาและบริการจาก ช่ือสินคาและบริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รหัสสินคาและบริการ เปนตน

4.4.2.2 สามารถแสดงขอมูลสินคาหรือบริการท่ีมีใหบริการของสาขานั้นๆได และมีรายละเอียดของ

สินคาหรือบริการแสดงไว ท้ังรหัสสินคา ช่ือสินคา ราคาสินคา จํานวนและหนวยนับของสินคาน้ันได

 4.4.2.3  สามารถแสดงขอมูลประเภทสินคาได

 4.4.2.4  สามารถแสดงขอมูลเจาที่ที่ขายสินคาหรือบริการ วันที่ และเวลาได

4.4.3 สวนของการบริหารจัดการขอมูลเจาหนาที่ (Staff Management) ซึ่งจะตองมีการกําหนดสิทธิ์ ราย

ละเอียดดังน้ี

 4.4.3.1  การกําหนดสิทธิ์ตางๆในการใชงานระบบ มีรายละเอียดดังนี้

4.4.3.1.1 สิทธิ์สําหรับการเขาใชงานระบบ

- สิทธ์ิผูดูแลระบบ (Admin)  สามารถดูแลและควบคุมระบบทั้งหมดได

- สิทธ์ิผูบริหารจัดการขอมูลสมาชิก (Editing)  สามารถจัดการขอมูลสมาชิกทั้งหมดได

- สิทธ์ิผูตรวจสอบขอมูล (Read only) สามารถดูขอมูลของสมาชิกทั้งหมดได

- สิทธ์ิผูดูขอมูล (View Profile) สามารถดูขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกได

4.4.3.2 สิทธิ์สําหรับการเขาถึงรายละเอียดดานการเงิน

- สิทธ์ิการเขาถึงขอมูลรายงาน สามารถทําการออกรายงานได

-  สิทธ์ิการใชงานระบบการขายสินคา (POS) สามารถทําการขายสินคาและจัดการการขาย

สินคา (POS) ได

4.4.3.3  สามารถทําการกําหนดสิทธิ์ไดทั้งสองแบบในแตละผูใชงานได เชน สามารถเปนผู

จัดการขอมูลสมาชิกได และสิทธิ์ในการออกรายงานได เปนตน

4.4.3.4 สามารถทําการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงสาขาที่ตองการไ

4.4.3.4 สามารถทําการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงสาขาที่ตองการได

4.4.4  การจัดการขอมูลเจาหนาที่ (Staff)  มีรายละเอียดดังนี้

4.4.4.1  สามารถเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลพนักงานได ดังนี้

- ช่ือ-สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สถานะของผูเขาใชงานระบบ

- วันเริ่มตน และ สิ้นสุด ของการเขาระบบ

-  รหัส Staff ID 

-  สาขาที่สามารถเขาใชงานได

-  ประเภทของเจาหนาที่

-  สํานัก/ฝาย ที่เจาหนาที่สังกัด



-  อีเมล และรหัสผานสําหรับการเขาใชงาน และตองสามารถกําหนดการเขาใชงานระบบดวย 

Google WorkSpace ได

-  เบอรโทรศัพท 

4.4.4.2  สามารถทําการสืบคนขอมูลพนักงานไดจากขอมูลดังนี้

- ช่ือ – สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- เบอรโทรศัพท

- อีเมล

- รหัสพนักงาน Staff ID

4.4.4.3  สามารถทําการกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบและกําหนดสาขาที่ใชงานได ซ่ึงสามารถ

กําหนดไดมากกวา 1 สาขาได

4.4.5 สวนของการบริหารขอมูลสินคาและจัดการกลุมสินคา มีรายละเอียดดังน้ี

4.4.5.1  การสรางและกําหนดขอมูลรายละเอียดของสินคา มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถทําการกําหนดขอมูลรหัสสินคาได เชน BK#0001  เปนตน

- สามารถทําการกําหนดสาขาที่จะขายสินคาได 

- สามารถทําการเพิ่มหนวยนับ และจํานวนของสินคาได

- สามารถทําการกําหนดช่ือสินคาไดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

- สามารถทําการกําหนดราคาของสินคา และประเภทของสินคาในกรณีที่เปนสินคาที่มีภาษ ี

VAT หรือไมได

-  สามารถกําหนดประเภทของสินคาได

- สามารถเลือกสถานะการแสดงผลขอมูลของสินคาได วาจะแสดงหรือซอนการแสดงผล

- สามารถทําการกําหนดการขายสินคาได เชน สินคานี้เฉพาะผูที่เปนสมาชิกเทานั้นถึงจะ

สามารถซื้อได เปนตน

- สามารถกําหนดการแสดงผลขอมูลสินคาได 

- Private หมายถึง สินคานั้นจะสามารถเห็นไดจากระบบของเจาหนาที่เทานั้น

- Public หมายถึง สินคานั้นจะสามารถเห็นไดจากระบบหนาเว็บไซตและเห็นไดผาน

ระบบของเจาหนาที่

- สามารถทําการกําหนดสวนลดใหกับสมาชิก หรือการกําหนดเปนรอยละจากราคาสินคา หรือ

ตามจํานวนเงินท่ีตองการได 

4.4.5.2 สามารถทําการแกไขขอมูลและลบขอมูลสินคาและกลุมสินคาได

4.4.5.3  สามารถทําการคนหาขอมูลสินคา กลุมสินคาไดจากขอมูลดังน้ี

  -  ช่ือสินคา หรือกลุมสินคา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  -  สาขา

  -  รหัสสินคา

4.4.6 สวนของการบริหารจัดการประเภทแคมเปญ (Campaign Management) มีรายละเอียดดังนี้

4.4.6.1 สามารถทําการสรางขอมูลของแคมเปญได  มีรายละเอียดดังนี้



- ช่ือแคมเปญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- กลุมประเภทแคมเปญ 

- สาขา

- เลือกวันเริ่มตนและวันหมดอายุของแคมเปญ

- ช่ือยอ สําหรับนําขอมูลไปแสดงรายละเอียดในใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี

- สถานะของแคมเปญ 

- Private หมายถึง แคมเปญนั้นจะสามารถเห็นไดจากระบบของเจาหนาที่เทานั้น

- Public หมายถึง แคมเปญนั้นจะสามารถเห็นไดจากระบบหนาเว็บไซตและเห็นได

ผานระบบของเจาหนาที่

- สามารถทําการกําหนดภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) ได

4.4.6.2  สามารถทําการแกไขขอมูลและลบขอมูลแคมเปญได ซึ่งการลบขอมูลแคมเปญน้ันจะตองไม

กระทบกับผูที่มีการถือแคมเปญดังกลาวไว

4.4.6.3   สามารถทําการคนหาขอมูลแคมเปญ ไดจากขอมูลดังนี้

  -  ช่ือแคมเปญ ช่ือยอแคมเปญ ช่ือประเภทแคมเปญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  -  สาขา

  -  รหัสแคมเปญ

  -  วันหมดอายุของแคมเปญ

4.4.7  สวนของการบริหารจัดการขอมูลประเภทสมาชิก (Type Card Management) มีรายละเอียดดังนี้

4.4.7.1   สามารถทําการกําหนดชื่อประเภทสมาชิกได ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.4.7.2   สามารถทําการคนหาขอมูลประเภทสมาชิกได จากขอมูลดังนี้

-  ช่ือประเภทสมาชิก ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  รหัสของประเภทสมาชิก

4.4.7.3  สามารถทําการกําหนด Prefix เพื่อกําหนดรหัสในการรันนิ่งเลขสมาชิก (Member ID) ได เชน 

สมาชิกประเภท Premium เลขขึ้นตน Prefix 12 เปนตน

4.4.7.4 สามารถทําการแกไข และลบชื่อประเภทของสมาชิกได

4.4.7.5  สามารถทําการกําหนดการแสดงผลขอมูลประเภทสมาชิกได ดังนี้

- Private หมายถึง ประเภทสมาชิกนั้นจะสามารถเห็นไดจากระบบของเจาหนาที่เทานั้น

-  Public หมายถึง  ประเภทสมาชิกนั้นจะสามารถเห็นไดจากระบบหนาเว็บไซตและเห็นได

ผานระบบของเจาหนาที่

4.4.7.6  สามารถทําการกําหนดคากําหนดการตออายุสมาชิก โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขไดตามที่

ตองการได เชน กําหนดหากมีอายุสมาชิกเกิน 180 วัน ท่ีสามารถทําการตออายุสมาชิกไดแบบประเภทตางๆ 

เปนตน

4.4.8 สวนของการบริหารจัดการขอมูลสาขา (Branch Management) 

4.4.8.1 สามารถทําการสราง ขอมูลสาขาได มีรายละเอียดดังนี้

- เลขประจําตัวผูเสียภาษี



- ช่ือสาขาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- รายละเอียดของสาขาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ที่อยูท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- เบอรโทรศัพท

- เบอรแฟกซ

4.4.8.2 สามารถทําการสราง แกไข และลบของแตละสาขาได

4.4.8.3  สามารถทําการคนหาสาขาไดจากขอมูลดังนี้

- ช่ือสาขา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  เลขประจําตัวผูเสียภาษี

4.4.8.4 สามารถทําการกําหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษขึ้นตนได 2 ตัวอักษร 

4.4.8.5 สามารถการกําหนดขอมูลเลขขึ้นตนของรหัสสมาชิกของแตละสาขาได

-  สถานะการใชงานโปรโมชั่น

-  การแสดงผลโปรโมชั่น

4.4.8.2  สามารถทําการแกไขและลบขอมูลโปรโมชั่นได

4.4.8.3  สามารถทําการคนหาโปรโมชั่นได จากขอมูลดังนี้

-  ช่ือโปรโมชั่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-   สาขา

4.4.9 สวนของการบริหารจัดการขอมูลบริษัท (Company Management) มีรายละเอียดดังนี้

4.4.9.1  สามารถทําการเพิ่มขอมูลบริษัทได รายละเอียดดังนี้

4.4.9.1.1 การเพิ่มขอมูลบริษัท โดยตองทําการใสขอมูลดังน้ี

- รหัสของบริษัท

-  ช่ือบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  ที่อยูของบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  เบอรโทรศัพท

-  รายละเอียดตางๆของบริษัท    

-  เลขประจําตัวผูเสียภาษี

4.4.9.2  สามารถทําการแกไขและลบขอมูลของบริษัท

4.4.9.3 สามารถทําการคนหาขอมูลบริษัทไดจากขอมูลดังนี้

- ขอมูลชื่อบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  รหัสของบริษัท

- เลขประจําตัวผูเสียภาษี

-  เบอรโทรศัพท

4.4.10   สวนของการบริหารจัดการขอมูลโปรโมชั่น (Promotion Management) มีรายละเอียดดังนี้

4.4.10.1  สามารถสรางโปรโมชั่นเพ่ือใชเปนสวนลดในการซื้อสินคาหรือสมัครสมาชิก รายละเอียดดังนี้

- กําหนดช่ือโปรโมชั่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



-  รายละเอียดโปรโมชั่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  สาขาที่ใชงานโปรโมชั่นดังกลาว

-  ระยะเวลาที่ใชโปรโมชั่น

4.4.11 สวนของการตั้งคาหนาจอ Console  สําหรับการตั้งคาหนาจอนั้นเพื่อทําการเพิ่มเติมและปรับแตงการใช

งานของแตละสาขาเพ่ือใหสะดวกในการใชงาน มีรายละเอียดดังนี้

4.4.11.1 สามารถทําการเพิ่ม ลบ แกไข เมนูสําหรับหนาจอ Console ได

4.4.11.2  สามารถทําการสรางเมนูสําหรับใชงานและเพิ่ม URL เพื่อลิงกไปยังระบบอื่นๆได

4.4.12  สวนของบริหารจัดการ Portlet สําหรับการบริหารจัดการเมนูตางๆ ซ่ึงสามารถทําการตั้งคาขอมูลตางๆ

ไดดังน้ี

4.4.12.1 สามารถทําการเพิ่มเมนู มีรายละเอียดดังนี้

- ช่ือเมนูและคําอธิบายเมนู ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

- ลิงก URL สําหรับการเขาถึงเมนูดังกลาว

- เลือกสาขาที่แสดงผล

- รูปภาพสัญลักษณเมนู icon 

 4.4.12.2 สามารถทําการแกไขและลบขอมูลของเมนูแตละสาขาได 

4.4.12.3 สามารถคนหาเมนูที่ไดมีการเพ่ิมไดจาก

- ช่ือเมนูท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สาขา

4.4.13  สามารถทําการกําหนดภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) ได และสามารถเลือกขอมูลไดวาจะใชภาษีไหนในระบบ 

สําหรับกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมในอนาคต
 

4.4.14  สวนของการบริหารจัดการคูปอง (Coupon) มีรายละเอียดดังนี้

4.4.14.1  สามารถทําการสรางคูปองไดดังนี้

-  สามารถกําหนดช่ือคูปอง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สามารถกําหนดรหัสของคูปองได โดยสามารถกําหนดรหัสของคูปอง กําหนดใหขึ้นตนดวย

ภาษาอังกฤษ 2 ตัว ท่ีเจาหนาที่สามารถกําหนดเองไดและตามดวยตัวเลขจํานวน 5 หลัก เชน BA01235 

เปนตน

- สามารถกําหนดรายละเอียดของคูปองเพื่อบอกรายละเอียดการใชงานได

- สามารถทําการกําหนดวันที่เริ่มตนและส้ินสุดของอายุคูปองได

- สามารถกําหนดอายุของคูปองได เปนจํานวนรายวัน รายเดือน และรายปได

- สามารถกําหนดจํานวนคูปองท่ีตองการใชงานได

4.4.14.2  สามารถตรวจสอบจํานวนคูปองท่ีใชงานได

4.4.14.3  สามารถทําการคนหาคูปองไดจากขอมูลดังนี้

 -  ช่ือคูปองและรายละเอียดของคูปอง

 -  รหัสคูปอง

 -  สถานะการใชงาน



 -  วันที่เริ่มตนและวันท่ีส้ินสุดการใชงานคูปอง

 -  วันที่ใชงานคูปอง

4.4.14.4  สามารถทําการปรับแกไขวันอายุของคูปองท่ีมีการสรางไวแลวได

4.4.14.5  สามารถทําการ Export ขอมูลคูปองออกมาในรูปแบบของ Excel, PDF, CSV และ XML ได

ตามท่ีสศส.ตองการ

4.4.14.6 สามารถทําการสงคาผาน API โดยสามารถสงและรับคาตางๆไดดังนี้

-  สามารถทําการรับและสงคาขอมูลเลข Ticket ได

-  สามารถทําการรับและสงคาการใชงาน Ticket ได

4.4.14.7  สามารถทําการออกรายงานคูปองได ดังนี้

4.4.14.7.1  สามารถทําการออกรายการคูปอง ซึ่งสามารถเลือกไดตามวันเดือนปที่ตองการได 

มีขอมูลดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- ขอมูลรหัสชุดคูปอง

- ขอมูลเลขท่ีคูปอง

- วันเริ่มตน วันหมดอายุคูปอง

- รายละเอียดคูปอง

- จํานวนคูปอง

4.4.14.7.2  สามารถทําการออกรายงานการใชงานคูปอง มีรายละเอียดขอมูลดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- ขอมูลรหัสชุดคูปอง

- ขอมูลเลขท่ีคูปอง

- วันท่ีใชงานคูปอง

- สถานะการใชงานคูปอง (Active,Inactive)

- จํานวนคูปอง

4.4.15 สวนของการบริหารจัดการขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน (Master Data Management) มีรายละเอียดดังน้ี

4.4.15.1  สามารถกําหนดเพ่ิมขอมูลบนระบบฐานขอมูลท่ีเปนขอมูลพื้นฐานของชุดขอมูลตางๆไดดังน้ี

-  ขอมูลประเทศ  

-  ขอมูลจังหวัด

-  ขอมูลชื่อแคมเปญ

-  ขอมูลกลุมแคมเปญ

- ขอมูลสถานที่ของแคมเปญ

- ขอมูลสํานัก/ฝาย ของเจาหนาที่

- ขอมูลชื่อตําแหนงของเจาหนาที่

- ขอมูลหนวยนับสินคา

4.4.15.2  สามารถทําการกําหนดรหัสขอมูลแตละชุดได 



4.4.15.3  สามารถทําการเพิ่มชื่อไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

4.4.15.4  สามารถทําการคนหาขอมูลของแตละชุดขอมูลได

4.4.15.5  สามารถทําการกําหนดสถานะการเห็นขอมูลได เชน ตองการซอนขอมูลหรือแสดงขอมูลไหน

บาง เปนตน

4.4.15.6  สามารถเลือกกําหนดลําดับของการแสดงผลของขอมูลในแตละชุดขอมูลได

4.4.15.7 สามารถทําการสืบคนขอมูลของพ้ืนฐานที่มีการกําหนดได จากขอมูลดังนี้

-  ช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-  สาขา

4.4.16 สวนของการบริหารจัดการขอมูลจําเพาะ (Member Info Management) 

4.4.16.1   สามารถทําการสรางคําถามได ดังนี้

- สามารถกําหนดช่ือชุดคําถาม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- สามารถกําหนดประเภทของคําถาม ซึ่งสามารถเลือกใชประเภทคําถามไดตามที่มีใหเลือกจาก

ในระบบ ไดดังน้ี

- คําถามท่ีเปนการตอบดวยขอความ Text

- คําถามแบบเลือกคําตอบ Radio

- คําถามแบบเลือกตอบไดหลายขอ Checkbox  เปนตน 

4.4.16.2 สามารถทําการแกไขและลบขอมูลจําเพาะได
 

4.4.16.3  สามารถเลือกสถานะการแสดงผลของขอมูลได

4.4.16.4  สามารถทําการคนหาขอมูลจําเพาะไดและสาขากําหนด Default ของขอมูลได

4.4.17   สวนจอ Admin Note สําหรับการบันทึกขอความหรือการเพิ่มเติมโนตใหกับสมาชิกทุกคน ซ่ึงการโนต

ขอความน้ีจะสามารถดูขอมูลไดจากขอมูล Profile ของสมาชิกแตละคน 

4.4.17.1 สามารถทําการโนตขอมูลเปนขอความเขาไปยังขอมูลของสมาชิกไดดังนี้

-  สามารถเลือกประเภทสมาชิกที่ตองการจะโนตขอมูลได

- สามารถเลือกสาขาที่ตองการโนตขอมูลได

-  สามารถแสดงขอมูลท่ีระบุขอมูลวามาจากผูดูแลระบบได

-  สามารถทําการแสดงขอมูลของสมาชิกได โดยแสดงขอมูลแคมเปญทั้งการสมัครและตออายุ

สมาชิกรวมถึงการแสดงรายละเอียดของสมาชิกได

4.4.18 การคืนเงิน (Refund)  ซึ่งตองมีการคํานวณวันท่ีคงเหลือ สําหรับการคืนเงินใหกับสมาชิก มีรายละเอียด

ดังน้ี

-  สามารถกรอกเลขสมาชิก Member ID เพื่อตรวจสอบขอมูลของสมาชิกเพื่อคืนเงิน

-  สามารถทําการกําหนดวัน เดือน ป ในการคืนเงินได 

-  สามารถแสดงขอมูลและรายละเอียดของสมาชิกคนดังกลาว พรอมทั้งคํานวณยอดเงินที่ตองคืน

-  สามารถทําการตรวจสอบขอมูลของสมาชิกคนดังกลาวและดูประวัติการสมัครสมาชิก หรือการตอ

อายุ ยอนหลังได

-  สามารถพิมพใบเสร็จในการคืนเงิน และพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีสําเนายอนหลังได



-  สามารถพิมพรายงานการคืนเงิน (Refund) ไดโดยสามารถเลือกจากวันเดือนปไดตามที่ตองการ

4.4.19 สามารถทําการบันทึก (Note) มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถทําการบันทึกขอมูลรายละเอียดการเพิ่มอายุสมาชิกเพ่ือใหเจาหนาที่สามารถดูจากหนาบริหาร

จัดการขอมูลสมาชิกได

- สามารถทําการบันทึกรายละเอียด (Transaction) เชน การสมัคร ตออายุสมาชิก ไดทุกขั้นตอนในสวน

ของการจัดการสมาชิกได

-  สามารถทําการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกได โดยเจาหนาที่สามารถทําการเพิ่มเติมไดผานระบบ

บริหารจัดการ

4.4.20 สามารถทําการเช่ือมตอฐานขอมูลกับระบบการเขาออกพ้ืนที่  Access Control ได ดังนี้

- สามารถทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลในการเขาพื้นที่ไดตามที่สศส.ตองการ

- สามารถทําการอัพเดทสถานะของสมาชิกเพ่ือใหสามารถเขาพื้นที่บริการได

4.5  สวนการจัดทํารายงานและเอกสารตางๆ ซึ่งจะตองมีการออกรายงานในรูปแบบของ Excel และพิมพ (Print) ได มี

รายละเอียดดังน้ี

4.5.1 รายงานทางการเงิน

4.5.1.1  รายงานรายรับเงินประจําวันแบบออนไลน และออฟไลน นั้นตองสามารถทําการเลือกวันที่และ

สาขาท่ีตองการออกรายงานได และมีรายละเอียดของขอมูลดังนี้

- ชื่อรายงาน

- วันเดือนปท่ีออกรายงาน

- สาขา

- ลําดับท่ี 

- เลขสมาชิก (Member ID) 

- ชื่อ-สกุล 

- ราคาสินคา  

- ยอดรวม

- ชื่อเจาหนาที่ท่ีพิมพรายงาน

- วันท่ีและเวลาพิมพรายงาน

- รายรับประจําวันออฟไลน / ออนไลน

- ชื่อผูรับเงิน

- ชื่อผูนําสงเงิน

- ผูตรวจสอบ

4.5.1.2  รายงานรายรับเงินประจําวัน (ออนไลน) รายละเอียดที่แสดงในรายงานมีดังน้ี
 

- ชื่อรายงาน

- วันเดือนปท่ีออกรายงาน

- สาขา

- ประเภทบัตร



- ชื่อแคมเปญ 

- จํานวนการซื้อบริการ

- ยอดรวม

- ชื่อเจาหนาที่ท่ีพิมพรายงาน

- วันท่ีและเวลาพิมพรายงาน

4.5.1.3 รายงานสรุปรายละเอียดรายรับเงินประจําวัน รายละเอียดที่แสดงในรายงานมีดังน้ี 

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- สาขา

- เลขท่ีใบเสร็จ

- รหัสสมาชิก

- ชื่อ-สกุล

- ประเภทสมาชิก

- จํานวนท่ีขาย

- ประเภทการชําระเงิน (เงินสด,โอน,เช็ค,ออนไลน,อื่นๆ)

- รวมยอดเงิน

หมายเหตุ (รายละเอียดเริ่มตนและสิ้นสุดอายุสมาชิก) 

4.5.1.4 รายงานสรุปยอดขายรายแคมเปญ (แยกประเภทแคมเปญ) รายละเอียดที่แสดงในรายงานมี

ดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- เดือนท่ีออกรายงาน

- สาขา

- รายการแคมเปญ

- วันท่ีแตละวัน

- รวม (จํานวนคน)

- รวม (จํานวนยอดขาย)

- วันท่ีพิมพรายงาน

- ชื่อผูพิมพรายงาน
 

4.5.1.5 รายงานสรุปยอดรายรับเงินประจําเดือน รายละเอียดท่ีแสดงในรายงานมีดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- เดือนท่ีออกรายงาน

- สาขา

- รายการสินคา

- วันท่ีแตละวัน

- ราคา



- รวมราคา

- วันท่ีพิมพรายงาน

- ชื่อผูพิมพรายงาน 
 

 4.5.1.6 รายงานสรุป Complimentary ประจําปงบประมาณ และประจําเดือน (จํานวนสมัครสมาชิก

ใหม และ จํานวนผูท่ีตออายุสมาชิก) รายละเอียดที่แสดงในรายงานมีดังนี้

- ชื่อรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- เวลาที่ออกรายงาน

- เดือน

- ประเภทสมาชิก

- ยอดการสมัครสมาชิก

- ยอดการตออายุสมาชิก

- ยอดรวม

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันท่ีและเวลาในการออกรายงาน 
 

4.5.1.7 รายงานสรุปรายได (กลุมสินคา)  ท้ังแบบประจําเดือนและประจําป รายละเอียดที่แสดงใน

รายงานมีดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- เวลาที่ออกรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- รายละเอียดสินคา

- ประเภทสินคา

- ชองทางการชําระเงิน

- ยอดเงินรวม

- ชื่อผูออกรายงาน

- วันท่ีและเวลาในการออกรายงาน

4.5.1.8 รายงานสรุปยอดรายรับตามปงบประมาณ และรายไตรมาส รายละเอียดที่แสดงในรายงานมี

ดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- ชวงเวลาที่ออกรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- รายรับคาสมาชิก

- ชื่อคาสมาชิก

- รายการคาสมาชิกแตละเดือน

- ผลรวมคาสมาชิก

- ชื่อผูออกรายงาน



- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน 

4.5.1.9 รายงานการคิดรายรับลวงหนา รายละเอียดที่แสดงในรายงานมีดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- เลขท่ีใบเสร็จ

- เลขท่ีสมาชิก

- ชื่อ-สกุล ของผูสมัครหรือตออายุสมาชิก

- ประเภทของการสมัครหรือตออายุสมาชิก

- จํานวน 

- ราคาคาสมาชิก

- ยอดการคํานวณรายรับลวงหนา

- ยอดรวมคาสมาชิก 

หมายเหตุ (วันเริ่มตนและส้ินสุดอายุสมาชิก) 

4.5.1.10 รายงานภาษีขาย รายละเอียดท่ีแสดงในรายงานมีดังนี้

- ชื่อรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- เดือนท่ีออกรายงาน

- ชื่อผูประกอบการ

- ชื่อสถานประกอบการ

- เลขประจําตัวผูเสียภาษี

- ลําดับ

- ใบกํากับภาษี

- ชื่อ นามสกุล ผูซื้อสินคา

- สถานประกอบการ (สาขาใหญ/สาขาอื่นๆ)

- ยอดยกเวนภาษี

- อัตราภาษ ี

- รวม

- รวมยอดขาย

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน 

4.5.1.11 รายงานรายละเอียดการคืนเงิน (Refund) รายละเอียดที่แสดงในรายงานมีดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- สาขา

- เลขท่ีใบเสร็จ

- เลขสมาชิก

- ชื่อ-สกุล



- แคมเปญ

- วันท่ี

- จํานวนวัน

- จํานวนวันคงเหลือ 

- รายรับ

- เงินคืน

- รวมยอด

- ชื่อผูออกรายงาน

- วันท่ีเดือนปและเวลาในการออกรายงาน 

4.5.1.12 รายงานสรุปการคืนเงินลวงหนา (การคํานวณแยกตามประเภทแคมเปญ) เพื่อทําการคืนเงิน

กรณีท่ีมีการปดสาขา รายละเอียดท่ีแสดงในรายงานมีดังนี้

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- ลําดับท่ี

- เลขสมาชิก

- ชื่อ-สกุล

- รายการ ช่ือแคมเปญและรายละเอียด

- วันท่ีสมัคร

- วันท่ีหมดอายุ

- ราคาคาสมาชิก

- ราคาคาสมาชิกเฉลี่ยตอวัน

- เงินคืน

- รวมเงินคืน

- ชื่อผูออกรายงาน

- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน

4.5.2 รายงานเกี่ยวกับคาสมาชิกตางๆมีดังนี ้

4.5.2.1 รายงานสรุปจํานวนสมาชิก รายละเอียดท่ีแสดงในรายงานมีดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- สาขา

- วันท่ีออกรายงานตามปงบประมาณ

- ประเภทสมาชิก 

- ยอดสมาชิก

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน

4.5.2.2 รายงานสรุปจํานวนสมาชิกแยกตามอายุ รายละเอียดท่ีแสดงในรายงานมีดังน้ี

- ชื่อรายงาน



- วันท่ีชวงเวลาในการออกรายงาน

- สาขา

- ชวงอาย ุ

- อายุตํ่ากวา 20 ป

- อายุตั้งแต 20-29 ป

- อายุตั้งแต 30-39 ป

- อายุตั้งแต 40-49 ป

- อายุ 50-59 ป

- อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป

- รวมยอด

- รวมยอดเปนรอยละ

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน

4.5.2.3 รายงานสรุปจํานวนสมาชิกแยกตามอาชีพ รายละเอียดที่แสดงในรายงานมีดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- สาขา

- กําหนดประเภทของอาชีพ ดังนี้

- นักเรียน นักศึกษา

- พนักงาน

- ผูประกอบการ (เจาของกิจการ)

- เจาหนาที่รัฐ (ครู อาจารยและหนวยงานรัฐ)

- อาชีพอิสระ

- อื่นๆ

- ยอดรวม

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนปและเวลาที่ออกรายงาน

4.5.2.4 รายงานสรุปจํานวนสมาชิก แยกตามการศึกษา รายละเอียดที่แสดงในรายงานมีดังน้ี

 - ช่ือรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- กําหนดระดับการศึกษา ดังนี้

- มัธยมศึกษา

- ปวช./ปวส. 

- ปริญญาตร ี

- ปริญญาโท 

- สูงกวาปริญญาโท

- อื่นๆ 

- รวมจํานวน



- รอยละ

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนป และเวลาในการออกรายงาน

4.5.2.5  รายงานสรุปจํานวนสมาชิกแยกตามระยะเวลาการเปนสมาชิก รายละเอียดที่แสดงในรายงานมี

ดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- สาขา

- ประเภทบัตร

- อายุสมาชิกแบงตามชวง

 - ไมเกิน 1 ป

- 1-3 ป

- 3-5 ป

- 5 ปขึ้นไป

- ยอดรวม

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน  

4.5.2.6 รายงานสรุปจํานวนสมาชิก อัตราสวนรอยละ รายละเอียดที่แสดงในรายงานมีดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- สาขา

- วันท่ีในการออกรายงาน

- ประเภทบัตร

- จํานวนยอดสมาชิก (ยอดสะสม)

- จํานวนสมาชิก (สถานะ Active)

- ยอดรวม

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน

4.5.2.7 รายงานสรุปจํานวนสมาชิกแยกแตละสาขา แยกตามประเภทสมาชิก มีรายละเอียดดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- สาขา 

- วันท่ี

- ประเภทสมาชิก

- จํานวน

- ยอดรวม

- ชื่อผูออกรายงาน

- วันเดือนปและเวลาที่ออกรายงาน 

4.5.2.8 รายงานสรุปจํานวนสมาชิกแยกกลุม Campaign รวมทุกสาขา และแสดงขอมูลตามชวงวันที่

กําหนด รายละเอียดท่ีแสดงในรายงานมีดังนี้



- ชื่อรายงาน

- สาขา

- ประเภทแคมเปญ

- ชื่อกลุมแคมเปญ

- เดือนแยกตามปงบประมาณ

- ยอดรวม

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน

4.5.2.9 รายงานรายละเอียดสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อรายงาน

- สาขา

- วันท่ีออกรายงาน

- ชื่อ -สกุล

- อีเมล

- ท่ีอยู

4.5.2.10 รายงานสรุปจํานวนสมาชิก แยกตามการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- สาขา

- ประเภทอาชีพ

- ยอดจํานวนสมาชิก แยกตามปงบประมาณ

- รอยละ

- ชื่อผูพิมพรายงาน

- วันเดือนปและเวลาในการออกรายงาน  

4.5.2.12 รายงานการซื้อ Ticket ซึ่งสามารถเลือกวันที่ได มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- ลําดับ

- เลขท่ีใบเสร็จ

- เลขท่ีอางอิง

- ชื่อ-นามสกุล

- เลขท่ีชุดของ Ticket

- จํานวน Ticket

- วันหมดอายุของ Ticket

- จํานวนรวมท้ังหมด

- ชื่อเจาหนาที่



- วันท่ีพิมพ

4.5.2.13 รายงานการใชงาน Ticket ซึ่งสามารถเรียกดูขอมูลไดโดยเลือกจากวันเดือนป มีรายละเอียด

ดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีพิมพรายงาน

- สาขาที่พิมพ

- เลขท่ีใบเสร็จ

- เลขท่ีอางอิง

- ชื่อ-นามสกุล

- หมายเลข Ticket

- วันท่ีใช Ticket

- สาขาที่ใช Ticket

- จํานวนเงิน

- หมายเหตุ

- ชื่อเจาที่พิมพ

- วันท่ีพิมพ

4.5.2.14 รายงานการใชงานสมาชิกประเภทบริษัท/องคกร (Corporate) โดยสามารถเลือกบริษัทและ

วันเดือนปได มีรายละเอียดดังน้ี

4.5.2.14.1  รายงานการขายสมาชิกประเภทบริษัท/องคกร (Corporate) มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- เลขท่ีใบเสร็จ

- รหัสสมาชิก

- รหัสบริษัท

- ชื่อ-สกุล

- วันท่ีเริ่มตนและหมดอายุ

- หมายเหตุ

- ชื่อเจาหนาที่

- วันท่ีพิมพรายงาน

4.5.2.14.2  รายงานการใชงานสมาชิกประเภทบริษัท/องคกร (Corporate) มีรายละเอียดดังน้ี

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- เลขท่ีใบเสร็จ

- ชื่อบริษัท

- รหัสบริษัท



- ชื่อ-สกุลผูใชงาน

- วันท่ีใชรายงาน

- หมายเหตุ

- ชื่อเจาหนาที่

- วันท่ีพิมพรายงาน

   4.5.2.15 รายงานการใชงานสมาชิกประเภทบริษัท/องคกร (Affiliate)

- รายงานการขายสมาชิกประเภทบริษัท/องคกร (Corporate) มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- เลขท่ีใบเสร็จ

- รหัสสมาชิก

- รหัสบริษัท

- ชื่อ-สกุล

- วันท่ีเริ่มตนและหมดอายุ

- หมายเหตุ

- ชื่อเจาหนาที่

- วันท่ีพิมพรายงาน  

- รายงานการใชงานสมาชิกประเภทบริษัท/องคกร (Corporate) มีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อรายงาน

- วันท่ีออกรายงาน

- สาขาที่ออกรายงาน

- เลขท่ีใบเสร็จ

- ชื่อบริษัท

- รหัสบริษัท

- ชื่อ-สกุลผูใชงาน

- วันท่ีใชรายงาน

- วันท่ีพิมพรายงาน

4.6 การเช่ือมตอขอมูลสมาชิกผาน API ทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

4.6.1 สามารถทําการรับสงการชําระเงินผานชองทางออนไลน

4.6.1.1 สามารถสงคาการชําระเงินคาสินคา (POS) ได 

 - สามารถสงรหัสสินคาได

 - สามารถสงชื่อสินคา ประเภทสินคาได

 - สามารถสงราคาสินคาได

 - สามารถสงชื่อผูซื้อสินคาและที่อยูสําหรับการออกใบเสร็จได

 - สามารถสงขอมูลชื่อผูซื้อในนามบริษัทและท่ีอยูของบริษัทได



 - สามารถสงขอมูลเลขประจําตัวผูเสียภาษีได

 - สามารถสงประเภทของการชําระเงินได

 - สามารถสงคาสาขาที่เลือกชําระเงินได

4.6.1.2 สามารถรับคาการชําระเงินคาสินคา (POS) ได 

 - สามารถรับสถานะการชําระเงินได (Complete,False) เปนตน 

 - สามารถรับเลขท่ีใบเสร็จได 

 - สามารถรับขอมูลการสงอีเมลใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ได

4.6.1.3 สามารถสงคาการชําระเงินคาสมาชิกได

- สามารถสงชื่อผูสมัครหรือตออายุสมาชิกได

- สามารถสงขอมูลท่ีอยูของผูสมัครหรือตออายุสมาชิกได

- สามารถสงรหัสสมาชิก (Member) ได

- สามารถสงชื่อแคมเปญ และรายละเอียดของแคมเปญท่ีสมัครหรือตอายุสมาชิกได - สามารถ

สงขอมูลวันท่ีเริ่มตนและสิ้นสุดของแคมเปญได

- สามารถสงคาประเภทของการชําระเงินได

- สามารถสงคาสาขาที่เลือกชําระเงินได

4.6.1.4 สามารถรับคาการชําระเงินคาสมาชิกได

- สามารถรับคาเลขท่ีใบเสร็จได

- สามารถรับคาสถานะของการชําระเงิน (Complete,False) ได

4.6.2 สามารถเช่ือมตอ API ท้ังภายในและภายนอกองคกร ซึ่งจะตองมีการกําหนดและระบุเงื่อนไขชัดเจน ที่

สามารถทําการตรวจสอบขอมูลระหวางกันไดอยางปลอดภัยดังนี้

4.6.2.1 สามารถทํา API สําหรับการสมัครสมาชิกและตออายุสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

- สามารถทําการสรางสมาชิกใหมลงบนฐานขอมูลได โดยระบบจะทําการ สราง (Generate) เลข

สมาชิก (Member ID) พรอมทั้งทําการรับคาแคมเปญ และตอบกลับไปยังระบบตนทางได มีเงื่อนไขดังนี้ 

 - สามารถทําการสราง Generate เลขสมาชิก (Member ID) ไดตามที่สศส.กําหนด 

 - สามารถทําการสราง Campaign ได โดยตองสามารถทําการกําหนดคาเลขแคมเปญ

(Campaign) เพ่ือยืนยันและตรวจสอบได

 - สามารถทําการตรวจสอบการสรางขอมูลของสมาชิกใหมได โดยยึดจากขอมูลอีเมลและเลข

บัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางได 

 - สามารถทําการคํานวณวันเริ่มตน และวันหมดอายุของสมาชิกคนดังกลาวตามคาของ

แคมเปญและสงกลับไปได

- สามารถทําการตออายุสมาชิกและทําการอัพเดทขอมูลไปยังระบบปลายทางไดรายละเอียดดังน้ี 

- สามารถทําการรับคาแคมเปญท่ีมีการเลือกจากระบบตนทางสําหรับการตออายุสมาชิกได

- สามารถทําการตรวจสอบการสรางขอมูลของสมาชิกใหมได โดยยึดจากขอมูลอีเมลและเลข

บัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางได



- สามารถทําการคํานวณวันหมดอายุของสมาชิกคนดังกลาวตามคาของแคมเปญและสงกลับไป

ยังระบบตนทางได

- สามารถทําการแกไขขอมูลพื้นฐานได โดยตองทําการตรวจสอบสิทธ์ิและขอมูลที่ตองการแกไข

และอัพเดทใหขอมูลท้ังตนทางและปลายทางเหมือนกันได

- สามารถทําการอัพเดทขอมูลการและสถานะของขอมูลสมาชิกได

- สามารถทํา API สําหรับดึงขอมูลสมาชิกได รายละเอียดดังนี้

- สามารถทําการเรียกดูขอมูลสมาชิกไดในกรณีตางๆ โดยระบบตนทางตองสงขอมูลเพื่อทําการ

ตรวจสอบขอมูลจากกรณีตางๆ และระบบจะทําการสงขอมูลกลับไปยังระบบตนทาง ดังนี้ 

 - กรณีที่มีขอมูลเลขสมาชิก (Member ID) ไมตรงกัน 

 - กรณีที่มีขอมูลเลขสมาชิก (Member ID) ตรงกัน

 - กรณีที่มีขอมูลอีเมล (E-mail ) ตรงกัน 

 - กรณีที่มีการขอมูลมากกวา 1 Record อาจจะเกิดไดจากกรณีที่มีเลขสมาชิกหรือ

อีเมลซํ้ากัน 

 - กรณีที่มีขอมูลมา Key มาแลวไมพบขอมูลตามที่แจง 

 - สามารถทําการเรียกดูขอมูลสถานะของสมาชิกได รวมถึงวันเริ่มตนและวันหมดอายุของ

สมาชิกได 

 - สามารถทําการอัพเดทเพิ่มอายุสมาชิกไดจากแคมเปญที่ถูกสงคามาและคํานวณวันหมดอายุ

กลับไปยังระบบตนทางได 

4.6.2.2 สามารถทํา API สําหรับการเชื่อมตอกับระบบภายนอกที่มีความปลอดภัยไดตามที่สศศ.ตองการ

4.6.2.3 สามารถทํา API สําหรับการคิดรายรับลวงหนา มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังน้ี

- สามารถทําการรับคาของสมาชิกที่มีการชําระเงินผานชองทางตางๆเพื่อทําการคํานวณการคิด

รายรับลวงหนาได

- สามารถทําการรับคาที่มีการกําหนดและเลือกแคมเปญสําหรับการคํานวณและการคิดรายรับ

ลวงหนาได

- สามารถทําการสงคาหลังจากทําการคํานวณรายรับลวงหนาสงกลับไปยังระบบตนทางได 

4.7 สวนของการบริหารจัดการอ่ืนๆ (Other Service Management) 

4.7.1 สามารถทําการรันเลขสมาชิก (Member ID) สามารถทําการรันนิ่ง เลขสมาชิกไดตามเงื่อนไขที่

สศส.กําหนด

4.7.2 สามารถเช่ือมตอเพ่ือดึงขอมูลจาก API ในสวนของ Ticket เพื่อทําการแสดงผลขอมูลของ Ticket และการ

รันน่ิงเลขท่ี Ticket ไดตามท่ีสศส.กําหนด

4.7.3 สามารถทําการรันเลขอางอิง (Reference No.) สามารถทําการรันนิ่งเลขที่อางอิง (Reference No.) ได

ตามเงื่อนไขท่ีสศส.กําหนด 

4.7.4 สามารถถายภาพของสมาชิกและการบันทึกขอมูลดังกลาวไดตามที่สศส.ตองการได

4.7.5 สามารถทําการเชื่อมตอฐานขอมูลสมาชิกในการเขา-ออกพื้นที่สําหรับการใชงานได โดยจะตองทําการ

บันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลของสศส. เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลไดตามท่ีสศส.กําหนด 



4.8 เชื่อมตอไปยังระบบ e-office สําหรับการทํารายงานตางๆ ดังนี้

4.8.1 สามารถทําการเชื่อมตอรายงานภาษีขาย เขากับระบบ e-office โดยผานการเชื่อมตอแบบ API มีราย

ละเอียดดังน้ี

4.8.1.1 สามารถทําการสงขอมูลรายละเอียดของรายงานได

4.8.1.2 สามารถทําการสงขอมูลชื่อผูจัดทํารายงานได

4.8.1.3 สามารถทําการสงขอมูลตรวจสอบขอมูลการสง API ไปยังระบบปลายทางได โดยตองสามารถ

ตรวจสอบสถานะไดจากระบบบริหารจัดการหลังบาน (Backend)

4.8.1.4 สามารทําการรับคาขอมูลท่ียืนยันจากระบบปลายทาง e-office ไดเพื่อตรวจสอบสถานะการสง

ขอมูลได

4.8.2 สามารถออกรายงานท่ีตองการโดยทําการสงตอขอมูล export ไดในรูปแบบตางๆดังนี้

4.8.2.1 สามารถทําการ Export ขอมูลรายงานไดในรูปแบบของไฟล Excel และ PDF

4.8.2.2 สามาถทําการ Export ขอมูลรายงานไดในรูปแบบของ CSV และ XML ได 

4.9 สามารถทําการเชื่อมตอกับอุปกรณในการพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีทั้งแบบยอและแบบเต็มได 

4.9.1 สามารถทําการเชื่อมตอกับเครื่องบัตรประจําตัวประชาชน และดึงขอมูลเพื่อทําการบันทึกเขาสูระบบของ

ฐานขอมูลของสศส.ได

4.9.2 สามารถทําการเชื่อมตอกับอุปกรณในการพิมพใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ดวยอุปกรณเครื่องพิมพแบบใชความ

รอน (Printer thermal)

4.9.3 สามารถทําการเชื่อมตอกับอุปกรณเครื่องพิมพ (Printer) ได  

4.10 สามารถทําการเพิ่มอายุสมาชิก สําหรับการชดเชยอายุใหกับสมาชิกในกรณีตางๆ ดังนี้ 4.10.1  สามารถเลือก

สาขาท่ีสมัครหรือตออายุสมาชิกในการเพิ่มอายุได

4.10.2  สามารถทําเลือกประเภทสมาชิกในการเพิ่มอายุสมาชิกได

4.10.3  สามารถทําการเลือกแคมเปญสมาชิกในการเพ่ิมอายุสมาชิกได

4.10.4  สามารถทําการเพ่ิมอายุสมาชิกโดยนับจากวันหมดอายุสมาชิกไดตามชวงเวลาที่กําหนด เชน สมาชิกที่

มีอายุก็ใชงานเหลือตั้งแตวันท่ี 9 มีนาคม 2565 ใหทําการเพิ่มอายุสมาชิกได

4.10.5  สามารถทําการเพ่ิมอายุสมาชิกไดท้ังแบบรายวัน รายเดือน รายป และสมาชิกประเภทบริษัท/องคกร

4.10.6  สามารถทําการสรางแคมเปญสําหรับการเพ่ิมอายุสมาชิกได

4.10.7  สามารถทําการแสดงผลขอมูลแคมเปญที่มีการเพ่ิมอายุสมาชิก โดยแยกปประเภทของแคมเปญนั้นๆให

แสดงชัดเจน 

4.10.8  สามารถออกรายงานการเพิ่มอายุสมาชิกในรูปแบบไฟล Excel,PDF และพิมพได มีรายละเอียดดังนี้

-  สามารถทําการเลือกขอมูลวันเดือนปของการเพิ่มอายุสมาชิกได

-  สามารถทําการคนหาช่ือของแคมเปญท่ีไดทําการเพิ่มอายุสมาชิกได

-  สามารถแสดงผลรายงานการเพ่ิมอายุสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังน้ี

  -  แสดงผลขอมูลชื่อ-นามสกุลได

- แสดงผลขอมูลเลขสมาชิก (Member ID) ได

-  แสดงผลขอมูลวันเริ่มตนและวันส้ินสุดสมาชิกได

-  แสดงผลขอมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวของ (Remark)



4.10.9  สามารถแสดงแคมเปญท่ีมีการเพ่ิมอายุสมาชิกโดยแยกเปนรายการและแสดงผลที่หนาบริการจัดการ

สมาชิกเพื่อใหเจาหนาท่ีสศส.สามารถตรวจสอบได

4.11  สามารถทําการแสดงผลขอมูลในรูปแบบ Dashboard ที่ดูไดท้ังแบบรายวัน รายดังนี้

4.11.1 สามารถแสดงขอมูลการสมัครสมาชิก ตามประเภทสมาชิก แคมเปญ และสาขา ไดทั้งแบบรายวัน ราย

เดือน และรายป

4.11.2 สามารถแสดงขอมูลการตออายุสมาชิก ตามประเภทสมาชิก และแยกแคมเปญ รวมถึงแยกสาขาได ทั้ง

แบบรายวัน รายเดือน และรายป 

4.11.3  สามารถแสดงขอมูลการชําระเงินผานชองทางตางๆได เชน การชําระเงินดวยเงินสด การชําระเงินผาน

ชองทางออนไลน เครดิต อื่นๆ เปนตน ไดท้ังแบบรายวัน รายเดือน และรายป

4.11.4  สามารถแสดงผลขอมูลจํานวนการซื้อสินคาแยกเปนแตละสาขา และตามประเภทของการชําระเงินได

4.11.5  สามารถทําการแสดงผลขอมูลการตรวจสอบการชําระเงินผานชองทางออนไลน สําหรับการตรวจสอบ

เอกสาร ซึ่งสามารถทําการปรับเปลี่ยนเอกสารได

4.12  การเช่ือมตอขอมูลและดึงขอมูลผาน API จากการชําระเงินผานชองทางออนไลน มีรายละเอียดดังนี ้ 

4.12.1  สามารถทําการเชื่อมตอขอมูลผาน API สําหรับการชําระเงินออนไลนได โดยแสดงผลดังนี ้  

-  สามารถแสดงผลขอมูลการสมัครสมาชิก ตออายุสมาชิกได   

- สามารถแสดงผลขอมูลการชําระเงินผานชองทางออนไลน โดยเลือกจากวันเดือนปตามที่ตองการได  

-  สามารถแสดงผลขอมูลการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนได  

-  สามารถแสดงผลขอมูลรายงานผานการชําระเงินของชองทางออนไลนได 

4.12.2  สามารถทําการเชื่อมตอขอมูลรายละเอียดการออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษีได 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการและการสงมอบงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยผูรับจางตองสงมอบงานเปน 2 งวด 

ดังน้ี

งวดท่ี 1 สงมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดยตองสงมอบเอกสารจํานวน 1 ชุด และ

ไฟลในรูปแบบดิจิทัลบันทึกลงบน Flash Drive หรือ External Hard disk จํานวน 1 ชุด ตามขอ 4.1.9, 4.1.12 - 

4.1.13, 4.2.1, 4.4.11 - 4.4.13, 4.4.15 - 4.4.16 , 4.2.2 - 4.2.3, 4.2.4.4, 4.3.1, 4.4.1 - 4.4.10, 4.4.17, 4.4.19, 

4.6.1, 4.7.1 - 4.7.3, 4.8.2, 4.10, 4.12 

งวดท่ี 2  สงมอบงานภายในวันท่ี 30 กันยายน 2565 โดยตองสงมอบเอกสารจํานวน 1 ชุด และไฟลในรูปแบบ

ดิจิทัลบันทึกลงบน Flash Drive หรือ External Hard disk จํานวน 1 ชุด ตามขอ 4.1.1 - 4.1.8, 4.1.11, 4.1.14 - 

4.1.15, 4.2.4.1 - 4.2.4.3, 4.3.2 - 4.3.3, 4.4.14, 4.4.18, 4.4.20, 4.5.1 - 4.5.2, 4.6.2, 4.7.4 - 4.7.5, 4.8.1, 4.9, 

4.11  

 

6.  เง่ือนไขการชําระเงิน

การจายเงินจะแบงเปน 2 งวด เมื่อผูรับจางไดสงมอบงานและผูวาจางไดรับมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุไดตรวจรับไวเรียบรอยแลว ดังนี้
 



งวดท่ี 1 ในอัตรารอยละ 50 ของจํานวนเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดําเนินการตามขอ 4.1.9, 4.1.12 - 

4.1.13, 4.2.1, 4.4.11 - 4.4.13, 4.4.15 - 4.4.16 , 4.2.2 - 4.2.3, 4.2.4.4, 4.3.1, 4.4.1 - 4.4.10, 4.4.17, 4.4.19, 

4.6.1, 4.7.1 - 4.7.3, 4.8.2, 4.10, 4.12  แลวเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดท่ี 2 ในอัตรารอยละ 50 ของจํานวนเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดําเนินการตามขอ 4.1.1 - 4.1.8, 

4.1.11, 4.1.14 - 4.1.15, 4.2.4.1 - 4.2.4.3, 4.3.2 - 4.3.3, 4.4.14, 4.4.18, 4.4.20, 4.5.1 - 4.5.2, 4.6.2, 4.7.4 - 

4.7.5, 4.8.1, 4.9, 4.11  แลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
 

 

7.  วงเงินงบประมาณ

 งบประมาณในการดําเนินงานตาม TOR นี้ จะอยูในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ซึ่ง

เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงแลว

 

8. อัตราคาปรับ

คาปรับเปนรายวันกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาจนกวางานแลวเสร็จ และหามคูสัญญาไป

จางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหน่ึง ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตการจางชวงแตบางสวนที่ไดรับอนุญาตจากผูวาจาง หาก

ฝาฝนจะตองชําระคาปรับไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินที่จางชวงตามสัญญา

 

9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑดานราคาและดานคุณภาพ

9.1  ขอเสนอดานราคา  กําหนดน้ําหนักรอยละ 40

9.2  ขอเสนอดานคุณภาพ  กําหนดนํ้าหนักรอยละ 60 ประกอบดวย

9.2.1 ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ กําหนดนํ้าหนักรอยละ 60 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

9.2.1.1 ประสบการณและผลงานท่ีผานมา (50 คะแนน) โดยเปนรายการพิจารณา ดังนี้

รายการพิจารณา
 

คะแนน
 

 - มีตัวอยางผลงานท่ีเก่ียวของ 2 ผลงาน
 

20

- มีตัวอยางผลงานท่ีเกี่ยวของ 3 ผลงาน
 

30

- มีตัวอยางผลงานท่ีเกี่ยวของตั้งแต 4 ผลงานขึ้นไป
 

50

 

9.2.1.2 แผนการดําเนินงานและความเช่ือมโยงของระบบ (50 คะแนน) โดยเปนรายการพิจารณา
 

ดังน้ี

รายการพิจารณา
 

คะแนน
 

- มีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระบบ(แผนการดําเนินงาน, การออกแบบหนาจอการใชงาน

ระบบเบ้ืองตน (UX/UI))
 

20



- มีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระบบ (แผนการดําเนินงาน,การออกแบบหนาจอการใชงาน

ระบบเบ้ืองตน (UX/UI),เทคนิคการปองกันขอมูลสวนบุคคล , เทคนิคในการเช่ือมโยงขอมูล

ผาน API )
 

50

 

* ผูยื่นขอเสนอตองผานเกณฑคะแนนดานคุณภาพไมนอยกวารอยละ 70 และหากไมผานคะแนนขั้นตํ่าดาน

คุณภาพ จะไมพิจารณาขอเสนอดานราคา
  

10. การนําเสนอดานคุณภาพ
 ผูยื่นขอเสนอตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 และบัญชีเอกสารสวนที่ 2 โดย

สํานักงานจะแจงใหนําเสนอขอเสนอดานคุณภาพตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา โดยเอกสารรายละเอียดขอ

เสนอดานคุณภาพท้ังหมดตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File

(Portable Document Format) และนําเสนอรูปแบบ Slide Presentation กําหนดเวลาใหนําเสนอไดรายละไมเกิน

30 นาที โดยมีหัวขอการนําเสนอ ดังนี้

10.1 ประสบการณทํางานและผลงานท่ีเคยดําเนินงานใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐที่นาเช่ือถือและภาคเอกชนที่

มีช่ือเสียง

10.2 แผนการดําเนินงานและความเช่ือมโยงของระบบตามกรอบเวลาท่ีเหมาะสม กําหนดการบริหารจัดการโดย

แบงข้ันตอนการทํางานแตละชวงอยางชัดเจนครบถวนตามขอบเขตของงาน 

 

11.การรับประกันผลงานและการบํารุงรักษาผลงาน

11.1  ผูรับจางตองรับประกันผลงานและบํารุงรักษาระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันที่สงมอบงานและคณะ

กรรมการไดตรวจรับงวดงานสุดทาย

11.2  ผูรับจางตองเปนผูดูแลรักษาและแกไขขอผิดพลาดจากการพัฒนาระบบดังกลาว นับถัดจากวันที่คณะ

กรรมการตรวจรับไดตรวจรับงานงวดสุดทาย

11.3  การบํารุงรักษาตามขอกําหนดนี้หมายถึง การแกไขขอผิดพลาดของระบบ และการปรังปรุงประสิทธิภาพ

ของระบบฐานขอมูล รวมถึงการทํางานของระบบท่ีพัฒนา ภายในระยะเวลา 1 ป โดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น นับถัด

จากวันตรวจรับงานงวดสุดทาย

11.4  ในการบํารุงรักษาระบบ หากมีการแกไขระบบ ในสวนใด ของผูรับจางจะตองจัดทําเอกสาร

ประกอบเก่ียวกับรายละเอียดการแกไข และวิธการติดตั้งเขาสูระบบ และสงมอบ Source Code ดังกลาวที่ไดทําการ

แกไข ภายในระยะเวลา 15 วัน ภายหลังจากการแกไขระบบแลวเสร็จ โดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

11.5 ผูรับจางจะตองเขาทําการตรวจสอบระบบ รวมถึงฐานขอมูลและอื่นๆที่เกี่ยวของในสวนที่ผูรับจางรับผิด

ชอบในโครงการ โดยทําการเขาตรวจสอบพรอมจัดทํารายงานจํานวน 2 ชุด และสงมอบภายใน 5 วันเปนจํานวนทั้งสิ้นไม

นอยกวา 3 ครั้ง (4 เดือนตอ 1 ครั้ง) ในระยะเวลาที่รับประกัน

11.6 ผูรับจางตองจัดเตรียมชองทางสําหรับแจงปญหาไดตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันรวมวันหยุดนักขัตกฤษ สําหรับ

ใหเจาหนาท่ีสศส. แจงปญหาผานชองทางนั้นไดโดยงาย



11.7 ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขปญหาพรอมท้ังแจงผลการดําเนินการแกไขกลับมายังสศส. ระยะเวลาการ

ดําเนินการนับจากเวลาท่ีไดรับแจงใหผูวาจางทราบผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ดังนี้

11.7.1  รับทราบปญหา ภายใน 15 นาที

11.7.2  แกไขปญหาเพ่ือใหเว็บไซตกลับมาใชงานไดตามปกติ ภายใน 120 นาที

11.8  ในระหวางการดําเนินการแกไขปญหาตามขอ

11.7 หากปญหาน้ันเกิดจากโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ระบบเครือขาย (Network) ระบบปฎิบัติการ 

(OS) หรือสวนอ่ืน ซึ่งพิสูจนไดวาอยูในสวนของผูวาจางเปนผูดําเนินการหรือเปนผลที่เกิดจากความเสียหายอันไม

สามารถแกไขได สงผลใหระยะเวลานั้นเกินกวาที่กําหนดไว ใหถือวาแกไขปญหานั้นไมเกินไปกวาระยะเวลาดําเนินการ 

โดยใหผูวาจางพิจารณาเปนรายกรณี

 

12. ขอสงวนสิทธ์ิและเงื่อนไขอื่นๆ

12.1 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีดัง

ตอไปน้ีไดโดยผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการ

มหาชน) 

12.1.1 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการ

จัดซื้อจัดจางหรือเงินที่ไดรับการจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งน้ี

12.1.2 มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผล

ประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ 

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําทุจริต อื่นใดในการเสนอ

ราคา 

12.1.3 การท่ีจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางในครั้งนี้ตอไป อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานสง

เสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

12.2 ทรัพยสินทางปญญา ผลงาน ผลการศึกษา เอกสาร ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการดําเนินงานตาม

สัญญาน้ี  ไมวาจะจัดเก็บในรูปแบบใด ๆ ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการ

มหาชน) ผูใดจะนําไปใชในกิจการอื่น เผยแพร ทําซํ้า หรือสงมอบใหแกบุคคลอื่นมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปน

ลายลักษณอักษรจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) 

12.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิ ในทรัพยสินทาง

ปญญาอ่ืน รวมถึงสิทธิใดๆ ตอบุคคลภายนอก เนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยสิ้นเชิง 

12.4 ในกรณีท่ีมีงานเพ่ิมหรืองานลด ผูวาจางและผูรับจางอาจตกลงกันที่จะกําหนดราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพื่อความเหมาะสมและถูกตอง 

12.5 ในกรณีท่ีเกิดขอโตแยงหรือมีการทักทวงในการจัดซื้อจัดจางครั้งนี้ ใหถือเอาคําวินิจฉัยของสํานักงานสง

เสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) เปนที่สิ้นสุด
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