
 

 

 

ประกาศ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ             

                               เรื่อง  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง    SCAN เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย
 ทั้งหมดประมาณ 8 ล้านแผ่น           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมี
ผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า      3,0๐๐,๐๐๐.00    บาท (        สามล้านบาทถ้วน         )  
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้
ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอ ราคารายอื่น  และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   

 ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่                             
ระหว่างเวลา              น. ถึง              น.  ณ                                                     
                                                                                                                      
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่                          

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ที่                
                                                                                                                      
ระหว่างวันที่                                     ถึงวันที่                                                    
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
 ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕   ในวันและเวลาราชการ 

       ประกาศ ณ วันที่   9   พฤศจิกายน  2553 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่             /2554  

การจ้าง          SCAN  เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย   
ตามประกาศ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
ลงวันที่ .............................................................. 

 
       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้าง          SCAN  เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย ทั้งหมดประมาณ 8 ล้านแผ่น          
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด  
  ๑.๒    แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑. 3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑. 4 แบบสัญญาจ้าง  
  ๑. 5 แบบหนังสือค้ าประกัน  
   (๑) หลักประกันซอง       
   (๒) หลักประกันสัญญา  
     ๑.6 บทนิยาม  

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

  ๑. 7  แบบบัญชีเอกสาร  
    (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  

 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
   ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น 
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.6 
 
                 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา...  
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   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

   2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันงานที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า   3,0๐๐,๐๐๐.00  บาท (    สามล้านบาทถ้วน    )   
ต่อหนึ่งสัญญาเป็นเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่จาก      สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เชื่อถือ 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา  
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
   ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
      (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
      (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
      (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.7 (๑) 
    ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
      (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
      (๒)หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
      (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕  
 

(4) ส าเนาหนังสือ... 
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      (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
ก าหนดผลงานตามข้อ ๒.5 เท่านั้น) 

      ( 5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
      ( 6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑. 7 (๒) 

  ๔. การเสนอราคา  
    ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 
    ๔. 2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า        90    วัน นับแต่วันยืนยัน 
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
    ๔. 3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน                
 14      เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก       สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ  ให้เริ่มท างาน 
    ๔. 4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด 
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔. 5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่             /2554 ” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่..........................ตั้งแต่เวลา...............น. ถึงเวลา..............น. ณ      ห้องประชุมกลุ่มงานวิจัย 
ชั้น 4 ตึกด ารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ                           
                                                          ผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดวันประมูลราคาในวันที่                                                                                       
    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย 
ว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑. 6 (๑)  
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ 
 

และแจ้งผู้ประสงค์ฯ... 
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และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

    หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวาง        
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑. 6 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ             
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ประสงค์ จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ 
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย   
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔. 6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
   (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่   
   6,400,000.00    บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)  
  (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคา... 
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   (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา       
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

   (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา 
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว  
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
   (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..................ตั้งแต่เวลา.............น.   
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

  ๕. หลักประกันซอง  
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน  

        320,000.00      บาท  (   สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน    ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

๕.๑ เงินสด 
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก ่       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่

ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.5 (๑) 

( มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่                                      ถึงวันที ่                                        ) 
๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.5 (๑) 

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
   หลักประกันซองตามข้อนี้         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้
พ้นจาก    ข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
                           6. หลักเกณฑ์และสิทธิ...  
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๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   

จะพิจารณาตัดสินด้วย        ราคารวมส าหรับผู้ที่ผ่านซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนออ่ืน ๆ แล้ว 
   ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น 
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ         
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เท่านั้น 
   ๖.๓         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา 
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ        
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
    (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
   ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้         สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
   ๖.๕         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ         
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้ง        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะพิจารณายกเลิกการประกวด ราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 
 
                   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ... 
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   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้         สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
   ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ๗. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.4 กับ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ภายใน        7    วัน   นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ        5     ของราคา
ค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด 
   ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.5 (๒) 
   ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.5 (๒) 
   ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    จะจ่ายเงินค่าจ้างตามผลงานที่แล้วเสร็จจริงในแต่ละเดือน     
เมื่อ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ     หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จ
เรียบร้อยในแต่ละเดือน และปรากฏว่าเป็นไปตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ         สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ   จะออกหนังสือรับรองงานนั้นให้ผู้รับจ้าง 
                             9. อัตราค่าปรับ... 
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 ๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑2 จะก าหนดในอัตราร้อยละ       ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์  ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้าง  
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑. 4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า     2     ปี         -    เดือน นับถัดจากวันที่    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   ได้รับมอบงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน       5  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง 

 ๑1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
  ๑ 1.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก       เงินบ ารุง                                     
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้อนุมัติเงินค่า จ้าง  
แล้วเท่านั้น 
  ๑ 1.๒ เมื่อ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับ
จ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน า
สิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑ 1.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน  
ข้อ ๔.6 (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  

                      2.5 ของวงเงินที่จัดหา...  
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๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑ 1.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗           สถาบันมะเร็งแห่งชาติ       จะ
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑ 1.๕         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการ ด าเนินงาน ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ 

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

         
 
 
 
 



จ้างงานสแกนเอกสารเวชระเบียนจ านวน 8 ล้านหน้าเอกสาร                                                               
พร้อมซอฟต์แวร ์ส าหรับจัดเก็บและค้นหาเอกสาร 

1. ระบุเหตุผลความจ าเป็น 
        สถาบันมะเร็งแห่งชาตมิคีวามประสงคจ์ดัจา้งงานสแกนเอกสารเวชระเบียนจ านวน ไม่เกิน  8 ล้านหน้าเอกสาร 
ประกอบด้วยเอกสารเวชระเบียนเก่าไม่เกิน 6 ล้านหน้าเอกสาร และเอกสารเวชระเบียนใหม่ ไม่เกิน 2 ล้านหน้าเอกสารโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

1.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและค้นหาเวชระเบียนให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  และลดความ
ซ้ าซ้อนของการจัดเก็บ ค้นหา และล าเลียงเวชระเบียน ให้เป็นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บเวชระเบียนให้ใช้พื้นที่ท่ีน้อยลง หรือคงที่ โดยมิต้อง หาพื้นท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการ
จัดเก็บเวชระเบียนท่ีมีอยู่เดิม หรือเวชระเบียนของคนไข้ใหม่ 

1.3 เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการสามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะสามารถลดเวลาการค้นหา 
และล าเลียงเอกสารจากห้องเวชระเบียน ไปสู่ห้องแพทย์ จากใช้เวลาประมาณ 15 นาที ลงเหลือเพียง 3-5 
นาที เพื่อสร้างระดับการใช้บริการและความพึงพอใจแก่ประชาชนให้สูงขึ้น  (Service Level) อีกทั้งขจัด 
Waiting Time และเพื่อให้ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม แต่บริการประชาชนได้มากขึ้น 

1.4 สร้างระบบการส ารองข้อมูลของคนไข้ เพื่อปกป้องการสูญหายของข้อมูล อันเนื่องจากการสูญหายของเวช
ระเบียนอันเนื่องจากมนุษย์ สัตว์ และภัยธรรมชาติ 

1.5 รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Hospital information system (HIS) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในอนาคต
  

2. ขอบเขตด้านการท างาน (Scope of Work) 

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินงานในขอบเขต
ดังต่อไปนี้ 

2.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบ  (System Analysis) เพื่อจัดท าเอกสารข้อก าหนดมาตรฐานการพัฒนา 
(Requirement Specification) และจัดท ามาตรฐานกระบวนการสแกนเอกสารเวชระเบียน พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับฟอร์มของเอกสาร การก าหนดรหัสหรือ Barcode เพื่อแยกประเภทของเอกสารของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

2.2 บริการสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่า ไม่เกิน  6,000,000 หน้าเอกสารโดยแยกประเภทเอกสารไม่เกิน            
6 ประเภทเอกสาร (Doc-Type) ต่อ 1 แฟ้มผู้ป่วย 

2.3 บริการสแกนเอกสารเวชระเบียนประจ าวัน ปีละ ไม่เกิน 2,000,0000 หน้าเอกสาร โดยจัดตั้งศูนย์ให้บริการ
สแกนเอกสารใหม่ประจ าวัน 2 จุด ตั้งอยู่ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 – 19:00 น. 
ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และ 8:00 – 14:00 น. ในวันเสาร์ และ 8 :00 – 12:00 น. ในวันอาทิตย์ และสามารถแยก
ประเภทเอกสารได้มากกว่า 6 ประเภทขึ้นอยู่กับการออกแบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียนใหม่  
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................................................................ กรรมการ               ................................................................ กรรมการ                  

................................................................ กรรมการ               ................................................................ กรรมการ                  

     
 



- 2 - 
2.4 Software Enterprise Content Management ส าหรับจัดเก็บและค้นหาเอกสารเวชระเบียนท่ีสแกนแล้ว 

และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ hospital information system (HIS) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ใน
อนาคต  

3. ขอบเขตงาน 
3.1 ขอบเขตงานสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่า  

3.1.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบ  (System Analysis) และกระบวนการท างานสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่า 
และน าเสนอแผนงานและกระบวนการสแกนเอกสาร การควบคุมคุณภาพ ให้กับทางสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ ก่อนเริ่มด าเนินการ 

3.1.2 ผู้รับจ้างสแกนต้องจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสแกนเอกสาร เช่น สแกนเนอร์ คอมพิวเตอร์ 
และ ปรินเตอร์ เป็นต้น พร้อมพนักงานในการสแกนเอกสารทั้งหมด  

3.1.3 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการควบคุมงานสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่า เพื่อให้สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติมั่นใจได้ว่าผู้รับจ้างมีซอฟต์แวร์ในการควบคุมคุณภาพงานสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่าในทุก
ขั้นตอน โดยซอฟต์แวร์ต้องคุณสมบัติดังนี้   
(1) ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการบันทึกรับแฟ้มเอกสารเวชระเบียนเก่าสามารถอ่าน Barcode HN Number และ

สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยทีสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อน าข้อมูล
ประวัติผู้ป่วยไปบันทึกเป็นดัชนีค้นหาของเอกสารที่สแกน และสามารถท าการบันทึกเวลาที่รับแฟ้ม
เอกสาร และสามารถตรวจสอบได้ว่าส่งเอกสารแฟ้มดังกล่าวไปสแกนเมื่อใด  

(2) ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการสแกนเอกสารสามารถท าการอ่าน Barcode (หมายเลขเอกสาร ) และสามารถ
ตั้งชื่อไฟล์ และท าการสร้าง Folder ในการจัดเก็บได้อัตโนมัติ ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ และ
สามารถ OCR ภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อท่ีจะวิเคราะห์และแยกประเภทเอกสารจากการวิเคราะห์
เลขเอกสาร และดัชนีค าที่ก าหนดไว้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากการ OCR เอกสารก่อนท่ี
จะส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อบันทึกเป็นดัชนีค้นหาของเอกสาร 

(3) ซอฟต์แวร์ตรวจสอบคุณภาพท่ีช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบคุณของภาพท่ีสแกนได้ว่ามีความ
คมชัด สามารถอ่านได้ มีรอยพับปิดทับข้อมูลหรือไม่ และสามารถตรวจสอบได้ว่าดัชนีค้นหน้าที
บันทึกบนภาพมีความถูกต้องตรงกับเอกสารหรือไม่  

(4) ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการบริการจัดการเอกสารหลังจากสแกนเอกสารเรียบร้อยแล้ว ต้องสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ว่าแฟ้มเอกสารเวชระเบียนตัวจริงถูกส่งคืนให้กับฝ่ายเวชระเบียนเมื่อใด และในกรณีท่ีมีการ
เก็บแฟ้มลงกล่องซอฟต์แวร์สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้ว่าจัดเก็บอยู่ในกล่องใด  

(5)  ซอฟต์แวร์รายงานผลงานสแกนเอกสารแบบ Real Time บน Web Browser ท าให้สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติสามารถติดตามงานสแกนได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถแสดงรายงานได้ในหลายมิติ  
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3.1.4 ผู้รับจ้างสแกนเอกสารต้องจัดหาและจัดเตรียมซอฟต์แวร์ Enterprise Content Management เพื่อใช้ใน

การจัดเก็บภาพเอกสารเวชระเบียนเก่าพร้อมดัชนีค้นหา  พร้อมทั้งจัดเก็บภาพเอกสารเวชระเบียนลงใน
ระบบการจัดเก็บโดยทันทีหลังจากได้ตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว (คุณสมบัติของโดยละเอียดแสดง
อยู่ในข้อ 3.3 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์  Enterprise Content Management) 

3.1.5 ในกระบวนการท างานสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่าผู้รับจ้างสแกนเอกสารต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1) ต้องท าการแกะลวดเย็บกระดาษและเอาเอกสารออกจากแฟ้ม 
(2) ต้องติดบาร์โค๊ดบนแฟ้มเวชระเบียนเก่ากรณีที่ไม่มีบาร์โค๊ด HN Number เพื่อให้บาร์โค๊ดดังกล่าวเป็น

เลขส าหรับอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล  
(3) ต้องท าการนับหน้าเอกสารเวชระเบียนในแฟ้มว่ามีจ านวนเท่าใด พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลจ านวนหน้า

ในซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการควบคุมเอกสาร 
(4) ท าการตรวจสอบเอกสารในแฟ้มว่า ชื่อ-นามสกุลบนหน้าเอกสารตรงกับ ชื่อ-นามสกุล ที่แสดงอยู่

หน้าแฟ้มหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ท าการแยกเอกสารนั้นออกและส่งคืนให้กับฝ่ายเวชระเบียนของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ  

(5) เอกสารที่ท าการแกะลวดเย็บกระดาษแล้วต้องรัดยางรวมเป็นชุดและใส่อยู่ในตะกร้า เพื่อป้องกัน
เอกสารตกหล่น และเอกสารหลุดออกจากแฟ้มไปปนกับแฟ้มอื่น 

(6) ระหว่างการสแกนเอกสาร ต้องบันทึกจ านวนหน้าที่นับได้ เพื่อน าข้อมูลที่บันทึกไปตรวจสอบกับ
จ านวนหน้าที่ซอฟต์แวร์สแกนเอกสารนับได้ เป็นการสอบยันกันเพื่อป้องกันเอกสารหาย และสแกน
ไม่ครบ  

(7) เมื่อเอกสารผ่านการสแกนแล้ว จะต้องท าการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามเดิมพร้อมกับส่งแฟ้มเอกสาร
คืนให้กับฝ่ายเวชระเบียน  

3.1.6 สแกนเป็นภาพสีที่ความละเอียด 300 DPI และจัดเก็บเป็น JPEG 2000 
3.1.7 สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะจัดเตรียมพื้นที่ในการท างานให้เพียงพอต่องานสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่า 
3.1.8 สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเวชระเบียนไว้เป็นผู้ประสานงาน คอยช่วยเหลือ 

และแนะน ากับผู้รับจ้างสแกน และเจ้าหน้าที่ส าหรับตรวจรับงานสแกน ตลอดอายุของโครงการ 
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3.2 ขอบเขตงานสแกนเอกสารเวชระเบียนใหม่ 

3.2.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบ  (System Analysis) และกระบวนการท างานสแกนเอกสารเวชระเบียนใหม่ 

และน าเสนอแผนงานและกระบวนการสแกนเอกสาร การควบคุมคุณภาพ ให้กับทางสถาบันมะเร็ง

แห่งชาติ ก่อนเริ่มด าเนินการ                                         

3.2.2 ผู้รับจ้างต้องจัดตั้งศูนย์บริการสแกนเอกสารเวชระเบียนใหม่  2 จุด ตั้งอยู่ภายสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดย
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 – 19:00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และ 8:00 – 14:00 น. ในวันเสาร์ และ 8:00 
– 12:00 น. ในวันอาทิตย์ เพื่อให้บริการสแกนเอกสารเวชระเบียนกับ 6 คลินิกของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

3.2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสแกนเอกสาร เช่น สแกนเนอร์ คอมพิวเตอร์ และ ปริน
เตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น พร้อมพนักงานในการสแกนเอกสารทั้งหมด  

3.2.4 ผู้รับจ้างต้องท าการ Stamp เครื่องหมายลงบนเอกสารใหม่ที่ท าการสแกนแล้วทุกใบ เพื่อให้สามารถแยก
ได้ว่าเอกสารใดทีผ่านการสแกนแล้ว เมื่อท าการเก็บเอกสารรวมกลับเข้าในแฟ้มประวัติ  

3.2.5 เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสแกนเอกสารสารจะต้องเป็นผู้เดินไปรับเอกสารจาก 6 คลินิกตามเวลาที่สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติก าหนด และน าเอกสารที่สแกนแล้วส่งคืนให้กับคลินิก 

3.2.6 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาซอฟแวร์ในการสร้าง Barcode ให้กับเอกสารเวชระเบียนใหม่เพื่อสร้าง Barcode 
ส าหรับติดเอกสารเวชระเบียนใหม่เพื่อบันทึกข้อมูล HN Number, AN Number, Visit Date, Clinic, 
ประเภทเอกสาร (Doc-Type) และเลขหน้าของประเภทเอกสาร (Doc-Type) พร้อมทั้งสอนการใช้ซอฟแวร์
สร้าง Barcode ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อน าไปใช้งานออก Barcode ให้กับเอกสาร
เวชระเบียนใหม่ ที่จะส่งให้ศูนย์บริการสแกนเอกสาร  

3.2.7 ซอฟต์แวร์สแกนเอกสารของศูนย์บริการสแกนเอกสารจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้  
(1) อ่าน Barcode และท าการแยกประเภทเอกสาร ได้จาก Barcode ที่ทางสถาบันเป็นผู้ก าหนด  โดย

รองรับ Barcode  ไม่น้อยกว่า 4 Barcode ต่อหน้าเอกสาร 
(2) สามารถบันทึกข้อมูลวันที่ท่ีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
(3) สามารถอ่าน Barcode HN Number และสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วย  ที่สถาบัน

มะเร็งแห่งชาติได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อน าข้อมูลประวัติผู้ป่วยไปบันทึกเป็นดัชนีค้นหาของเอกสารที่
สแกน 

3.2.8 สแกนเป็นภาพสีที่ความละเอียด 300 DPI และจัดเก็บเป็น JPEG 2000 
3.2.9 สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดเตรียมพื้นที่ในการท างานให้เพียงพอต่องานสแกนเอกสารเวชระเบียนใหม่ 
3.2.10 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและจัดเตรียมซอฟต์แวร์ Enterprise Content Management เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาพ

เอกสารเวชระเบียนเก่าพร้อมดัชนีค้นหา (คุณสมบัติของโดยละเอียดแสดงอยู่ในข้อ 3.3 คุณสมบัติของ
ซอฟต์แวร์  Enterprise Content Management) 
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3.1 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ Enterprise Content Management  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาซอฟต์แวร์ Enterprise Content Management ส าหรับจัดท าระบบท่ีมีคุณสมบัติการใช้งาน 

(Function Specification) และคุณสมบัติด้านเทคนิค (Technical Specification) ดังต่อไปนี้  
 

3.1.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) 
(1) เสนอระบบที่รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 300 คนพร้อมกัน และเสนอระบบแบบ Server 

License กล่าวคือ สามารถเพิ่มจ านวนผู้ใช้งานเพิ่มเติมเองได้               

(2) ระบบจะต้องสามารถใช้งานได้ทั้ง Mix Architecture กล่าวอื่น ผ่านทางเว็บบราว์เซอร์ (แบบ Web 
Application, thin-client) และสามารถใช้ผ่านทาง Windows Client (แบบClient / Server, thick-
client) ซึ่งต้องถูกจัดไว้ให้อยู่ในแพ็คเกจพื้นฐาน 

(3) ระบบเป็นแบบเว็บอินเตอร์เฟส จะต้องใช้งานผ่านโปรแกรม FireFox และ Internet Explorer หรือ 
Chrome ได้เป็นอย่างน้อย และรองรับ Windows XP และ Windows  7 ได้ 

(4) ระบบต้องสามารถรองรับการใช้งาน โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยอย่างเป็นขั้นล าดับ เพื่อให้ผู้ใช้และ
กลุ่มผู้ใช้งานจัดการกับเอกสารอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านจ านวนของโฟลเดอร์
และโฟลเดอร์ย่อย 

(5) ระบบต้องสามารถก าหนดความสามารถในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆตามสิทธ์และหน้าที่ของผู้ใช้งานได้ 
เช่น คุณสมบัติการท างานบางอย่างอาจถูกปิดไม่ให้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้ใช้งานน้ัน ๆ 

(6) ระบบต้องสามารถรองรับเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
- Microsoft Word 
- Microsoft Excel 
- Microsoft PowerPoint 
- Adobe Acrobat 
- Image File (JPEG, GIF, TIF) 
- Audio File (MID, WAV, MP3) 
- Video File (MPEG) 

(7) การแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ในระบบ สามารถแจ้งมายังระบบ mail ได้ถ้าต้องการ 
(8) ระบบจะต้องสามารถรองรับการเชื่อมโยงของเอกสาร ในลักษณะที่ลิงค์ (Link) ของเอกสาร สามารถ

ที่จะถูกคัดลอก ไปไว้ในท่ีต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องมีตัวเอกสารจริงไปอยู่ด้วย มีเพียงแต่ตัวชี้ ( Link) 
เท่านั้น ซึ่งท าให้ดูเสมือนว่ามีเอกสารจริงอยู่หลายๆ ที่ 
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(9) ระบบต้องสามารถบันทึกรายละเอียดของเอกสารโดยการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าจอ หรือจัดเก็บ
เอกสารที่ถูกสร้างจากแม่แบบ (Template) ท่ีสร้างด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office รวมถึง
สามารถจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีสแกนผ่านเครื่อง  Scanner หรือเลือกแนบไฟล์ข้อมูลชนิดต่างๆ ได้ 
(Insert) 

(10)ระบบต้องสามารถที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (Disconnect) ออกไปได้หากว่าไม่มีการใช้งานใด 
ๆ จากผู้ใช้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

3.1.2 โครงสร้างของระบบ (System Architecture) 
จะแบ่งออกเป็น 2ระบบ คือระบบการสแกนและการจัดการ ซึ่งทั้ง 2ระบบน้ีจะสามารถเลือกใช้ภาษาที่ใช้
ในการพัฒนาได้ โดยทั้ง 2ระบบน้ี จะต้องเป็นภาษาเดียวกัน ( Java หรือ .Net )   
(1) เป็นเทคโนโลยีแบบเปิดและเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Open Technology and Industry 

Standard Architecture) บนพื้นฐานของ Object-Oriented Model and Concepts                         

(2) สามารถรองรับการท างานแบบ Multi Tier และสามารถติดตั้งระบบบนระบบปฏิบัติการและระบบ
จัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถท างานบน Server หลายๆ Server พร้อมๆ กันได ้

(3) สามารถจัดเก็บข้อมูลและไฟล์เอกสารในฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(4) สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ  Windows, Linux และ OSX ทั้งเวอร์ชัน 32bit และ 64bit  
(5) สนับสนุนโปรโตคอลต่างๆ บนเครือข่าย เช่น TCP/IP (มีอะไรอีกบ้าง ขอที่เป็นพ้ืนฐานบอกอีกสัก 2-3 

อย่าง) 
(6) รองรับการท างานแบบ Single และ แบบ Distributed Repository ได้  เพื่อให้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพส าหรับการท างานของผู้ใช้งานท้ังส่วนกลางและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 
(7) ผู้เสนอราคา ต้องท าการเสนอระบบแบบ High Availability โดยมีการท า Database Clustering  

โดยระบบสามารถท างานได้เป็นปกติ เมื่อระบบแม่ข่ายหลักล้มเหลวไป ระบบแม่ข่ายส ารอง สามารถ
ท างานได้ในทันที ไม่ต้องมีการ Restore ข้อมูลใดๆ และเมื่อระบบแม่ข่ายท างานได้ปกติ ข้อมูลท้ัง  2 
เครื่องแม่ข่ายก็มีข้อมูลที่เท่าเทียมกันอย่างอัตโนมัติ 

(8) ระบบเชื่อมกับ Active Directory ชองสถาบันได้ 
(9) มี API (Application Program Interface) หรือ SDK (Software Development’s Kit) เพื่อให้

สามารถติดต่อกับระบบอื่นหรือรองรับการพัฒนาระบบงานใหม่ในอนาคตได้ 
(10) รองรับการใช้งานกับข้อมูลหลายภาษา (โดยเฉพาะ ภาษาไทย) ใน Server และ ฐานข้อมูลตัว

เดียวกัน 
(11) ระบบจะต้องรองรับการมีเพียงฐานเก็บข้อมูลเดียว (Single repository) และรองรับการ                        

เก็บข้อมูลเอกสารทุกประเภทและการใช้งานทุกรูปแบบได้ 
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3.1.3 การขยายการใช้งาน (Scalability) 
(1) ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวได้อย่างมาก โดยมิได้จ ากัดปริมาณข้อมูลในระบบ 
(2) รองรับการเพิ่มขยายของจ านวนเซิร์ฟเวอร์ท่ีใช้งานในระบบได้ และจะต้องรองรับการจัดการระบบที่มี

ขนาดใหญ่ขึ้น เช่น รองรับการท า Server Clustering และ Load Balancing  หรือ Server 
Replication ได้ (เป็นส่วนเพิ่มเติม) 

(3) มีระบบการท างานท่ีรองรับการท างานในลักษณะ Replication ส าหรับการ Synchronize ข้อมูลท่ีอยู่
คนละที่กัน สามารถรองรับกรณีที่ต้องมีการขยาย Server ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต (เป็น
ส่วนเพิ่มเติม) 

3.1.4 มาตรฐานท่ีสนับสนุน (Standards Support) 
(1) สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ OSX ทั้งเวอร์ชัน 32bit และ 64bit  

 สามารถท างานเป็น Web Server ได้ และ สนับสนุนการท า Single Sign-on กับ Active 
Directory ได้                          

(2) สนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลกับ ฐานข้อมูลได้หลากหลาย เช่น MYSQL, ORACLE, MSSQL เป็นต้น 
(3) ออกแบบอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐานต่าง ๆ โดยมีการใช้ภาษาโปรแกรมที่เป็นมาตรฐานและได้รับ

การยอมรับอย่างแพร่หลาย เช่น J2EE, Java, XML, HTML, EJB เป็นต้น 
(4) เป็นระบบเปิดที่สนับสนุนการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ผ่านทางมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น APIs, 

FTP, ODBC, JDBC, Web Services เป็นต้น 
(5) รองรับมาตรฐานต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต POP3, IMAP4, LDAP, MIME, HTML, Java, J2SE, JSR-

127, JSR-168, Web DAV, FTP โดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Software อย่างอื่นเพิ่มเติม 
(6) สนับสนุนมาตรฐานต่างๆของ Web Services เพื่อประโยชน์ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง

ระบบงานท่ีแตกต่างขององค์กร หรือ ระบบงานระหว่างองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น Java ได้ 
(7) สนับสนุนการท างานผ่าน Web based Browser และ  Client-Server ได้ 

3.1.5 ความปลอดภัยและการควบคุมการใช้งาน (Security and Access Controls) 
(1) ออกแบบเพื่อรองรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดสิทธิ์การ

เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ 
(2) มีระบบรักษาความปลอดภัยในลักษณะ Authentication / Authorization ในการเข้าถึง การก าหนด

สิทธิ และ สนับสนุนการท า Single Sign-on กับระบบงานอื่น  
(3) ท า HTTPS ได้ 
(4) สามารถก าหนดสิทธิ์ในระดับ Role-based 
(5) สามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับ อาทิ ห้ามเข้า , อ่านได้อย่างเดียว , สร้าง

รายการใหม่ได้อย่างเดียว, สร้างและแก้ไขข้อมูลของตนได้เท่านั้น เป็นต้น 
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(6) สามารถที่จะตรวจสอบผู้ใช้ผ่าน LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
(7) ระบบต้องสามารถที่จะเก็บบันทึกกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร เพื่อการตรวจสอบภายหลังได้ 

(Audit Trail) เช่น ติดตามผู้ใช้เอกสาร, ประเภทการใช้ และ เวลาที่ใช้ เป็นต้น 
(8) ระบบท่ีน าเสนอต้องสามารถบันทึกและติดตามตรวจสอบ เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับระบบได้ เช่น 

บันทึกการเข้าถึงข้อมูล , การเรียกดูหรือการลบข้อมูล หรือกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ด้านการ Audit ต่างๆ 

(9) สามารถค้นหา และสร้างรายงานประวัติการใช้เอกสาร (Audit trail) ได้ (เป็นส่วนเพิ่มเติม) 
(10) รองรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานผ่านทางช่องทางที่มีความ

ปลอดภัยสูง เช่น การเข้ารหัสการส่ือสารระหว่างระบบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 
(11) ในการน าเอกสารเข้าสู่ระบบ ระบบต้องสามารถแสดงหมายเลขเวอร์ชั่นปัจจุบันของเอกสาร และ

เวอร์ชั่นของเอกสารที่ต้องการบันทึก เช่น เวอร์ชั่นหลัก (เช่น 1.0, 2.0) เวอร์ชั่นรอง (1.1 , 1.2) ได้โดย
อัตโนมัติ 

(12) ระบบต้องสามารถควบคุมเวอร์ชั่นเพื่อที่จะรักษาความถูกต้องของเอกสารเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ตลอดอายุของเอกสาร 

(13) ระบบต้องสามารถก าหนดสิทธิ์ในการบันทึกงานเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของผู้ใช้แต่ละคนได้ 
(14) ผู้ดูแลระบบ สามารถควบคุมมาตรฐานการท างานของระบบงาน จากส่วนกลางได้ ( Policy-      

Based Management) เช่น รูปแบบการสร้าง User , รูปแบบของการ Archive, รูปแบบ ข้อมูลท่ีจะ
ใช้งานบน Client, Security ต่างๆบนเครื่อง Client  และ การ Upgrade เวอร์ชันของ Client    

3.1.6 การพัฒนาระบบเพิ่มเติม (Development Environment) 
(1) ระบบท่ีน าเสนอจะต้องรองรับการพัฒนาระบบโดยอ้างอิงกับมาตรฐานในระบบเปิดต่าง ๆ เช่น 

J2EE, FTP, ODBC, JDBC, Web Services เป็นต้น 
(2) ระบบท่ีน าเสนอจะต้องมี API ที่สมบูรณ์และละเอียดที่อ้างอิงกับเทคโนโลยีมาตรฐาน เช่น J2EE เป็น

ต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ 
(3) จัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างและก าหนด Keywords, Choices หรือ Parameters ต่างๆ 

ส าหรับใช้ในการบันทึกข้อมูล 
(4) รองรับ HTTP, LDAP และ HTTPS 

3.1.7 ความต้องการในการจัดการและจัดเก็บเอกสาร (Document Management & document Archiving) 
(1) สามารถรองรับการบันทึกและแสดงข้อมูลได้หลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
(2) สามารถรองรับเก็บเอกสารเอกสารประกอบการพิจารณาในรูปแบบฟอร์แมตต่างๆ อย่างน้อยดังนี้  

- Microsoft Word 
- Microsoft Excel 
- Microsoft PowerPoint 
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................................................................ กรรมการ               ................................................................ กรรมการ      
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- Adobe Acrobat 
- Image File (JPEG, GIF, TIF) 
- Audio File (MID, WAV, MP3) 
- Video File (MPEG) 

(3) สามารถก าหนดการเข้าถึง, แก้ไขหรือจัดการเอกสารของผู้ใช้แต่ละคนหรือกลุ่มได้  
(4) รองรับการค้นหาเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลท่ีเก็บในระบบต้องสามารถที่จะน าไปท า

ดัชนี ( Index) และผู้ใช้สามารถที่จะค้นหาเอกสาร โดยการระบุ พร็อพเพอร์ตี้ และหรือ ระบุค าใน
เนื้อหาเอกสารได้ 

(5) สนับสนุนการค้นหาข้อมูลภาษาไทยเป็นรายค าได้ (Full Text Search) และ สนับสนุนเงื่อนไขในการ
ใช้ค าต่างๆ เช่น OR, Not, AND, () ได้ 

(6) สนับสนุนการค้นหา ได้ไม่น้อยกว่า HN และ AN และ Doc-Type และ วันที่เข้ารักษาได้ 

4. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ระยะเวลาโครงการ 14 เดือน ประกอบด้วย 

ระยะเวลาวิเคราะห์และออกแบบระบบ  (System Analysis) เพื่อจัดท าเอกสารข้อก าหนดมาตรฐานการ
พัฒนา (Requirement Specification) และจัดท ามาตรฐานกระบวนการสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่าและใหม่ 
พร้อมทั้งติดตั้งและทดสอบซอฟต์แวร์ Enterprise Content Management เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

ระยะเวลาในการท างานสแกนเอกสารเวชระเบียนเก่าและเวชระเบียนใหม่ 12 เดือนนับจากวันท่ีสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติได้ลงนามอนุมัติผลการทดสอบระบบขั้นตอนสุดท้ายว่าระบบท่ีพัฒนาพร้อมที่จะใช้งานได้จริง ตรง
ตามกระบวนการให้บริการผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ     

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 
 

   (ลงชื่อ)............................................................................ประธานกรรมการ  
 (             นายภัทรวินฑ์       อัตตะสาระ          ) 
 

    (ลงชื่อ)...................................................... ......................กรรมการ 
 (                      นางรังสิยา      บัวส้ม          ) 
 

   (ลงชื่อ)............................................................................กรรมการ  
 (                  นางอรพิณ       พวกแก้ว           ) 

 

   (ลงชื่อ)............................................................................กรรมการ  
 (                 นายเทพฤทธิ์       ศรีธงชัย           ) 
 

   (ลงชื่อ)............................................................................กรรมการ  
 (                  นางรัตนา       เฟื่องทรัพย์           ) 

          เห็นชอบ 
 
 
             (นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ) 
                   ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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