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ขอบเขตของงานและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
จางพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)  

สําหรับจัดเก็บขอมูลผูรับการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพตดิ 
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ๑ รายการ 

 

1. ความเปนมา 
 สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค  
ทั้ง 6 แหง ใหบริการดานวิชาการ ท้ังการวิจัย การประเมินเทคโนโลยี ถายทอดความรู และพัฒนานโยบาย         
ดานการบําบัดรักษายาเสพติด รวมทั้งเปดใหการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ในระดับตติยภูมิ 
ทั้งแบบผูปวยนอกและแบบผูปวยใน จึงมีความจําเปนตองมีระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ที่ตอบสนองการ
ใหบรกิารตางๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของทุกหนวยงาน 
 ปจจุบันระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เดิม เปนระบบท่ีทําการซื้อจากบริษัทเอกชน ซึ่งใชมาได
ประมาณ 10 ป แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณ ทําใหไมสามารถจัดหาระบบใหมทดแทนของเดิมได ทั้งที่ไดพบ
ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบดังกลาวหลายดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบเดิมไมรองรับการเก็บขอมูลเฉพาะทางของงานยาเสพติด ประสิทธิภาพไมเพียงพอ ไมสามารถ
รองรับระบบงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงใหม ปริมาณขอมูลและจํานวนผูตองการใชขอมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทําใหเกิด
ความลาชาในการประมวลผล เกิดการหยุดกระทันหันของระบบบริการ และทําใหผูปวยไมไดรับความสะดวก 

2. ระบบเดิมสามารถเก็บรวบรวมไดเพียงผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลฝายกายเทาน้ัน ไม
สามารถจําแนกการดูแลรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยดานยาเสพติดเฉพาะทางได ซึ่งทําใหหนวยงานตองหา
โปรแกรมอ่ืนๆ มาใชในการเก็บขอมูลเพ่ิมเติม ทําใหเกิดความหลากหลายของโปรแกรมในแตละแหง ขอมูลกระจัด
กระจาย ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันได และไมสามารถนําขอมูลวิเคราะหงานดานยาเสพติดในภาพรวมแบบเชิง
ระบบและใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได 

3. หนวยงานกลุมธัญญารักษตองมีคาใชจายในการ Activate โปรแกรมประจําป และหากจะอัพเดตเวอร
ชั่นใหมจะตองจายคาลิขสิทธ์ิ (จึงจําเปนตองเสียคาใชจายหลักแสนในการบริหารจัดการระบบทุกป) 
 จากการประมาณการคาใชจายในการ Activate ระบบ HIS (หนวยงานยังคงใชเวอรชั่น 3) ประจําป 
เทียบกับคาลิขสิทธ์ิเพ่ือใชเวอรชั่น 4 หนวยงานจึงตองจํายอมเสียคาใชจายสวนนอยเพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
ระบบเดิมตอไปได แตดวยอุปสรรคที่กลาวมา 3 ขอขางตน จึงตองจัดหาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหม และปรับเปลี่ยนระบบใหสอดรับกับ Digital Transformation ตามนโยบายของ
กรมและประเทศ อีกทั้งรองรับการขยายตัวของผูรับบริการในอนาคตไมนอยกวา 5 ป โดยทุกหนวยงานสามารถ
บันทึก จัดเก็บขอมูล วิเคราะห และรายงานผลท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และทันเวลา สําหรับทางดานการ
บริการ การบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานวิจัย ดานการเรียนการสอน  และดานการพัฒนาคุณภาพ สําหรับทุก
หนวยงาน ภายในสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
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ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลกลุมธัญญารักษ กรมการแพทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
รองรับ ระบบงานบําบัดรักษายาเสพติดเปนหลัก เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลรักษา อยางทันทวงที เขาถึงบริการได
งาย มีผลการรักษาเปนไปตามมาตรฐาน  อีกทั้งการรองรับระบบฐานขอมูลแบบใหม HL7  กําหนดใหมีโครงสราง
ของโปรแกรม เปนแบบ Micro service เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาเปน open source ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมเปน 

ของกรมการแพทย ทําใหสามารถขยายการใชงานไดทั่วทั้งกรมการแพทย สามารถใชงานกับฐานขอมูลที่
อยูบนระบบแมขายแบบกลุมเมฆ (Cloud Server) ได ซึ่งทําใหมีความเสถียร การใชงานเปนไปไดอยางตอเนื่อง 
สงผลใหการดูแลผูปวยเปนไปอยางราบรื่นไมสะดุด  ตลอดจนการปรับปรุงแกไขในอนาคต จะเปนไปไดงายขึ้น ทํา
ใหการดูแลบํารุงรักษา มีความสะดวกรวดเร็ว รองรับความตองการใหมๆ ของผูปวยได และระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลกลุมธัญญารักษยังไดกําหนดใหฐานขอมูลสามารถสงตอขอมูลหรือเชื่อมตอกับระบบขอมูลการ
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)  สงผลใหผูปฎิบัติไมทํางานซ้ําซอนและเปนการนํารอง
ใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการเชื่อมตอกับระบบ บสต. 
 ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานกับอุปกรณเคลื่อนท่ีตางๆ เพ่ือใหการดูแลผูปวยสะดวกขึ้น 
เชน การใชแท็บเล็ต มือถือ ชวยในการเขาไปดูแลผูปวย รองรับเรื่องการใหความยินยอม ในการรักษาในระดับ
ตางๆ ดวยระบบดิจิทัล เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ในการดูแลสิทธิผูปวยแบบใหม เพื่อใหผูปวยไดรับบริการ
ตามมาตรฐาน เขาถึงบริการไดเทาเทียมและทั่วถึง 
 

2. วัตถปุระสงค 
๒.๑ เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ใหสามารถรองรับการขยายระบบ

สารสนเทศสําหรับใหบริการผูปวยที่ขอเขารับบริการใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูปวยอยางครบวงจร ทั้งดานระบบคอมพิวเตอรของ

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาตบิรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค 
๒.๓ เพื่อรองรับกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบบริหารงานโรงพยาบาล ใหสามารถจัดเก็บขอมูล

ของระบบงานใหเปนหนึ่งเดียว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพกับระบบสารสนเทศของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผู
ติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ีและโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค 

๒.๔ เพื่อรองรับการขยายตัวของขอมูลทั้งในสวนการใหบริการรักษาพยาบาล งานบริหาร งานวิชาการ 
วิจัย และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของสถาบันบําบัดรกัษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
และโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค 

๒.๕ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการจัดเก็บขอมูลตามนโยบายของกรมการแพทยและกระทรวง
สาธารณสุข และเปนลิขสิทธิ์ของกรมการแพทย สามารถขยายการใชงานดวยตนทุนที่ต่ํากวาบริษัทเอกชนอื่น 

๒.๖ เพื่อความสะดวกรวดเรว็ งายในการสืบคนขอมูล ลดระยะเวลารอคอยของผูปวย มีฟงกชั่นสําหรับ
การบันทึกขอมูลรูปแบบ Electronic ทําใหลดการใชกระดาษและพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียน 
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๒.๗ ลดความซ้ําซอนและลดเวลาในการบันทึกขอมูลหลายโปรแกรม เชื่อมโยงกับกับระบบงานที่
เก่ียวของ เชน การสงขอมูล ๔๓ แฟมของกระทรวงสาธารณสุข การสงขอมูลเขาระบบขอมูลการบําบัดรักษา
และฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)   

๒.๘ เพื่อนําระบบคอมพิวเตอรมาปรับปรุงโครงสรางใหเกิดความปลอดภัยของขอมูล และสอดคลอง
กับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของสถาบันบําบัดรกัษาและฟนฟูผูติด
ยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค  

๒.๙ ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย ลดความแออัด ระบบเชื่อมโยงกัน
ไดทุกแผนกภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ปลอดภัยไดมาตรฐานสากล  

๒.๑๐ เสริมสรางประสิทธิภาพ และคุณภาพของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในการบริการรักษา
ผูปวย การบริหารจัดการ งานวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

๒.๑๑ พัฒนาฐานขอมูลของโรงพยาบาล และระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน บริหาร 
เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาและสนับสนุนกลยุทธ เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

๒.๑๒ เสริมสรางการใหบริการและการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลใหมีคุณภาพสูงขึ้น เชน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความถูกตองและความรวดเรว็ 

2.๑๓  พัฒนาระบบคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อปองกันการหยุดของระบบบริการผูปวย มีระบบสํารอง
อัตโนมตัิ และบันทึกประวัติการทํางานของระบบตางๆ ได 
 

3. ผูย่ืนขอเสนอตองมีคณุสมบัติเพิ่มเติม ดงันี้ 
 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานรับจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
แหงชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ 
  

4. รายละเอียดงานพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดทําสัญญาตามแบบสัญญาจาง 

 5.๑ ผูรับจางจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 5.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนนิงานการจัดเก็บเอกสารในระหวางที่ดําเนินการในโครงการฯ และ
จัดเก็บตอเปนระยะเวลา 12 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
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6. ระยะเวลาสงมอบงานและการจายเงิน 
 ผูรับจางตองดําเนินการสงมอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ใหถูกตอง ครบถวน              
แกสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และตดิตั้งนํารองท่ีโรงพยาบาลธัญญารักษ
ปตตาน ี
 ภายในระยะเวลากําหนด 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
 โดยแบงเปน ๔ งวดงานงวดเงิน ดังรายการตอไปนี้ 
 งวดที่ 1 จํานวนเงนิ 15% (รอยละสิบหาของเงนิสัญญาจาง) 
     เมื่อผูรับจางทําการวิเคราะหระบบงาน (System Analysis)และออกแบบระบบงาน (System 
Design) ตามขั้นตอนวิเคราะหและออกแบบระบบงาน พรอมทั้งจัดสงเอกสารใหถูกตองครบถวน ประกอบดวย 
   ๑.1 แผนการดําเนินงาน (Project Plan) ประกอบดวย ขอบเขตงาน แผนงาน โครงสราง   
การบริการโครงการ (Project Team) และตําแหนงท่ีรับผิดชอบ 
   ๑.2 เอกสารสถาปตยกรรมระบบ (Architecture Design) 
   ๑.3 ผังความสัมพันธขอมูล (ER Diagram) และพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
   ๑.4 รูปแบบหนาจอการทํางาน (Screen Design) 
   (ระยะเวลาดําเนินการ ๔๕ วัน)  
  
 งวดที่ 2 จํานวนเงนิ 3๕% (รอยละสามสิบหาของเงินสัญญาจาง) 
    เมื่อผูรับจางทําการพัฒนาและติดตั้ง (System Construction & Implementation)  
ในสวนของระบบงานไดครบทุกระบบงานจํานวนทั้งสิ้น ๒1 ระบบ ประกอบดวย 

2.1 ระบบงานผูดูแลระบบ 

2.2 ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 

2.3 ระบบงานสิทธิประโยชน 
2.4 ระบบงานผูปวยนอก 
2.5 ระบบงานหองรับชําระเงิน  
2.6 ระบบงานเรียกเก็บรายได 
2.7 ระบบงานทันตกรรม   
2.8 ระบบงานรังสีวินิจฉัย 
2.9 ระบบงานโภชนาการ 
2.10 ระบบงานหองปฏิบัติการ 
2.11 ระบบงานเวชสถิติและการจัดการขอมูลกลุมวินิจฉัยโรค  
2.12 ระบบงานผูปวยใน 
2.13 ระบบหองตรวจแพทย (เวชศาสตรสารเสพติด) 
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2.14 ระบบงานเภสัชกรรมและหองจายยา 
2.15 ระบบงานคลังยาและเวชภัณฑ 
2.16 ระบบจัดการขอมูลการแพยา (ADR)  
2.17 ระบบจัดการขอมูลยาที่เปนปฏิกิริยาตอกัน (DI)  
2.18 ระบบจัดการขอมูลความคลาดเคลื่อนทางการใหยาและสารน้ํา (Med Error)  
2.19 ระบบสงออกขอมูล (16 แฟม 18 แฟม และ 43 แฟม) 
2.20 ระบบสํารองขอมูล (Data Backup/Recovery) 
2.21 ระบบทรัพยากรบุคคล (HR.) 

       และจัดสงเอกสารที่ตองจัดสงในขั้นตอนการสรางระบบงานและติดตั้งระบบงานถูกตอง
ครบถวน ประกอบดวย  
   ๑) เอกสารการทดสอบระบบและยอมรับการทํางาน (Acceptance Record) จากผูใชงาน 
ทุกระบบ 
   ๒) แผนการโอนยายขอมูล (Data Migration Plan)  
                     (ระยะเวลาดําเนินการ ๗๕ วัน)  
 
 งวดที่ 3 จํานวนเงนิ 2๐% (รอยละยี่สิบของเงนิสัญญาจาง)  
    เมื่อผูรับจางทําการพัฒนาและติดตั้ง (System Construction & Implementation)        
ในสวนของระบบงานไดครบทุกระบบงานจํานวนทั้งสิ้น 7 ระบบ ประกอบดวย 

3.1 ระบบยาเสพติด (บสต.) 
3.2 ระบบสังคมสงเคราะหและงานติดตามการรักษา 
3.3 ระบบจิตวิทยา 
3.4 ระบบบัญชีและเครดิตสินคาผูปวย 
3.5 ระบบอาชีวะบําบัด 
3.6 ระบบชวยเหลือและคูมือการใชงาน 
3.7 ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Management Information System)   

     และจัดสงเอกสารที่ตองจัดสงในข้ันตอนการสรางระบบงานและติดตั้งระบบงานถูกตอง
ครบถวน ประกอบดวย  

๑) เอกสารการทดสอบระบบและยอมรับการทํางาน (Acceptance Record) จากผูใชงาน
ทุกระบบ 

๒) ผังกระบวนการทํางาน (Process Flow) 
                       (ระยะเวลาดําเนินการ ๖๐ วัน)  
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งวดที่ 4 (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน 30% (รอยละสามสิบของเงนิสัญญาจาง) 
    เมื่อผูรับจางทําการสงมอบระบบงาน (System Transition) , ทําการฝกอบรม (Training) , 
ถายโอนขอมูล (Migration) และจัดสงเอกสารในรูปแบบเอกสารที่จับตองได (Hard Copy) และไฟลดิจิทัลชนิด 
PDF และ DOCX ที่สามารถคัดลอกขอความได ที่ประกอบดวย 

๔.๑ เอกสารคูมือการติดต้ังระบบ การตั้งคาระบบ และการถายโอนขอมูล    
      (Implementation, Configuration & Migration Documentation) 
๔.๒ เอกสารคูมือการบํารงุรกัษาระบบ (Product Operation Guide / Maintenance Guide) 
๔.๓ เอกสารคูมือสําหรับผูดูแลระบบ (Admin Documentation) 
๔.๔ เอกสารคูมือสําหรับผูใชงาน (User Documentation) 
๔.๕ แผนการสํารองขอมูล (Data Backup Plan) 
๔.๖ แผนการทํางานเพื่อรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

   และไดดําเนินการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ  ครบถวน  ถูกตองตามและสัญญาทุกประการ             
สงมอบแกสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และติดตั้งนํารองที่โรงพยาบาล
ธัญญารักษปตตานี 

(ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน)  

 
7. การฝกอบรม 

 ผูรับจางจะตองจัดใหมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรที่เก่ียวของของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยา

เสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษปตตาน ีใหเขาใจและสามารถใชงานระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล (HIS) ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ โดยผูรับจางจะตองนําเสนอตารางแสดงรายละเอียดหลักสูตร

การฝกอบรม  กําหนดระยะเวลาการฝกอบรม และสถานที่ฝกอบรมใหสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพ

ติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี เห็นชอบกอนดําเนินการฝกอบรม 

8. ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) เปนของกรมการแพทย สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผู
ติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค สามารถนําไปติดตั้งใชงานหรือพัฒนาระบบ
โปรแกรมตอเพื่อประโยชนสาธารณะไดโดยไมมีคาใชจาย 
 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสิทธิ์ที่เรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับ
ซอฟตแวรที่ติดตั้งใชงานในระบบที่ผูรับจางดูแลรับผิดชอบ โดยสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ
บรมราชชนนีไมแกไขดัดแปลงไปจากที่ประกาศกําหนด ผูรับจางตองดําเนินการเองท้ังปวงเพื่อใหการกลาวอาง หรือ
การเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ถาผูรับจางไมอาจทําได และสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
แหงชาติบรมราชชนนีตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหกับบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตรดังกลาว ผูรับจางตองรับชดใชคาเสียหาย คาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนทั้งหมดแทนผูจาง 
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 ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการรวบรวม และขอมูลที่ไดนํามาใชในการจัดทําหรือพัฒนาระบบท้ังหมด ตองสงคืน
หรือสงมอบใหกรมการแพทยและจะตองไมนําไปเผยแพรตอบุคคลภายนอก หรือนําไปใชในกิจการอ่ืนๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมการแพทย 
 
๙. การพัฒนาระบบเพิ่มเติม 
 ในกรณีที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบงานตางๆตามเอกสารแนบทาย 1 เพื่อใชกับสถาบันบําบัดรักษา
และฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาคโดยเฉพาะ ซึ่งการพัฒนานั้นเปนไป
เพื่อใหสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาคใชงาน
โปรแกรมไดงาย และสะดวกมากขึ้น การพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบงานดังกลาว ถือเปนลิขสิทธของกรมการแพทย 
หามผูรับจางนําไปเผยแพร จําหนายหรือใหผูอ่ืนใชโดยไมไดรับอนญุาตจากกรมการแพทยกอน 
 

1๐. ระยะเวลารับประกัน 

 1๐.๑ ผูรับจางจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 
๑ ป นับถัดจากวันที่สถาบันฯ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางท่ีจะตองดําเนินการแกไขขอผิดพลาดนั้นๆ ทั้งใน
รูปแบบการทํางานออนไลน ผานเครือขาย และแบบบริการ ณ สถานท่ีติดตั้ง ตามแตกรณี โดยไมคิดคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้น  
 1๐.๒ ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหสามารถทํางานไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารดุบกพรอง และแบงประเภทการจัดการซอมแซมแกไขตามตาราง ดังนี้ 
ประเภท ผลกระทบกับงาน ชวงเวลาในการรบั

ปญหา 
ตอบสนองตอ
ปญหา (วัน) 

แกปญหา
ภายใน (วนั) 

ดวน ไมสามารถทํางานตอไดเลย กระทบกับงานหลัก 
เชน การกรอกขอมูลคนไข 

9:00 ถึง 18:00  
จันทร-ศุกร และวันหยุด 

4 ชั่วโมง 1 

ปานกลาง ไมสามารถทํางานในวันนั้นได แตไมกระทบงาน
หลัก รอได เชน เปลี่ยนหัวเอกสาร เขียนคาํผิด 

9:00 ถึง 18:00  
จันทร-ศุกร 

1 7 

ผลกระทบ
นอย 

มีปญหา แตสามารถใชงานแบบอืน่ได หรือเลี่ยง
การใชงานได และตองใชงานสวนนี้ในอีก
ระยะเวลาท่ีไมเรงดวนผลกระทบนอย เชน 
รายงานรายเดือน, รายงานรายสัปดาห 

9:00 ถึง 18:00  
จันทร-ศุกร 

3 15 

 

๑1. อัตราคาปรับ 
 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจาง จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่ง
ศูนย)  ของราคาคาจาง 
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๑๒. การย่ืนขอเสนอ 
 ๑๒.๑ ใหผูย่ืนขอเสนอ ยื่นเอกสารพรอมลงนามรับรองขอบเขตของงานจางพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (HIS) สําหรับจัดเก็บขอมูลผูรับการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด ที่สถาบันฯกําหนด 
 ๑๒.๒ ใหผูย่ืนขอเสนอ จัดทาํขอเสนอเปรียบเทียบดานคณุลักษณะเฉพาะของระบบตามรูปแบบดังนี้ 

หัวขอ ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ เอกสารอางอิง 
ระบุหัวขอตามท่ีสถาบันฯ
กําหนด 

ร ะ บุ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ 
ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอเพื่อ
เปรียบเทียบ 

กรณีมีเอกสารอางอิง  
๑.ใหระบุเอกสารอางอิง หมายเลขหนาและ
หรือหัวขอจากเอกสารอางอิง 
๒.ใหทําเครื่องหมายที่หัวขอนั้นๆใน
เอกสารอางอิงของผูยื่นขอเสนอเปรียบเทียบ 

 ๑๒.๓ ใหผูยื่นขอเสนอ ยื่นเอกสารรายละเอียดและคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบและการตออายุ
การรับประกันรายป กรณีเม่ือสัญญาจางสิ้นสุดการรับประกันผลงาน 
 

๑๓. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใช

เกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น โดยพิจารณาคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตองครบถวน  

ซึ่งไดคะแนนรวมที่ถวงน้ําหนักแลว คะแนนรวมสูงสุดเปนผูไดรับการคดัเลือก 

(๑) เกณฑราคา      ใหน้ําหนักรอยละ     40 
     คะแนนเต็ม         100  คะแนน 
 

(2) เกณฑอ่ืนประกอบ     ใหน้ําหนักรอยละ     60 
(เกณฑมาตรฐานของสินคาหรือบรกิาร)  คะแนนเต็ม   100  คะแนน                          
ประกอบดวย     
๒.1 ประสบการณของผูรับจางหรือบุคลากรของผูรับจาง    (40 คะแนน) 

 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศตามประเภทของสถานพยาบาล          
2.๒ วงเงินสูงสดุของผลงานตอสัญญา ที่ผูรับจางหรือบุคลากร   (10 คะแนน) 
      ของผูรับจางเคยไดรับการจางพัฒนาระบบสารสนเทศสถานพยาบาล                                                                                
๒.3 ประสบการณของผูรับจางหรือบุคลากรของผูรับจาง ในการพัฒนา  (25 คะแนน) 
   Software แบบ Micro Service โดยมีเอกสารรับรอง         
๒.4 คาใชจายลิขสิทธิ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน            (25 คะแนน) 
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การใหคะแนน  

๑) คะแนนเกณฑราคา พิจารณาจาก 

คะแนนจากราคาท่ีเสนอ = 100 – { (ผลตางราคาของผูยื่นขอเสนอกับราคาของผูย่ืน

ขอเสนอรายต่ําสุด / ราคาของผูย่ืนขอเสนอราคาต่ําสุด) x 100 } 

2) คะแนนเกณฑอ่ืนประกอบ พิจารณาจาก 

คะแนนรวมจากในแตละหัวขอยอยของมาตรฐานของสินคาหรือบรกิารขางตน 

3) คะแนนรวมของผูยื่นขอเสนอแตละราย พิจารณาจาก 

(๓.๑) คะแนนเกณฑราคาท่ีถวงน้ําหนักแลว =  (คะแนน x น้ําหนัก) / 100 

(๓.๒) คะแนนเกณฑเกณฑอ่ืนประกอบที่ถวงน้ําหนักแลว =  (คะแนน x น้ําหนัก) / 100 

คะแนนรวมของผูยื่นขอเสนอแตละราย = (๓.๑) + (๓.๒) 

 

๑๔. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง 
 วงเงินในการจัดหาจากเงินงบประมาณ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผู ติดยาเสพติดแหงชาติ                 
บรมราชชนนี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
 กําหนดราคากลาง เปนจํานวนเงิน ๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เกาลานหาแสนบาทถวน) 
 
 
 
 


