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กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 หลักเกณฑการดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใชเปน

แนวทางในการดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาในระดับเขตสุขภาพ ตามมติของคณะรัฐมนตรี 

วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ (การจัดซ้ือยาและประกันคุณภาพ

รวมกนัในระดบัเขต) และตามพระราชบญัญตักิารจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ

กระทรวงการคลงัวาดวยการจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ

วาดวยการบรหิารจดัการดานยาและเวชภณัฑทีม่ใิชยาของสวนราชการและหนวยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

พ.ศ .๒๕๖๓

 กองบริหารการสาธารณสุข ขอขอบคุณผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข ที่ใหการสนับสนุน 

และรองศาสตราจารย(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษนิตินันท เภสัชกรสมชัย วงศทางประเสริฐ เภสัชกรวิพิน 

กาญจนการุณ และเภสัชกรวัยวรรธน บุณยมานพ ท่ีไดกรุณาเปนที่ปรึกษาดานกฎระเบียบ และกระบวนการ

จัดซื้อ รวมทั้งนําเสนอรายละเอียดที่เปนประโยชน กองบริหารการสาธารณสุขหวังเปนอยางยิ่งวาหลักเกณฑ

เลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยารวมระดับจังหวัด/เขตตอไป
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กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

ขั้นตอนการดําเนินการ

การกําหนดกรรมการผูรับผิดชอบในระดับเขต/กรม

องคประกอบหลักของคณะกรรมการ

 ๑. คณะกรรมการที่เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการในการจัดซื้อรวม

     ๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อรวมระดับเขต

     ๑.๒ คณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อรวมระดับกรม 

 ๒. คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑมิใชยารวม

     ๒.๑ คณะกรรมการกําหนดราคากลางและวงเงิน

     ๒.๒ คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน หรือคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด

  คุณลักษณะเฉพาะ

     ๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

     ๒.๔ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก (กรณียา/เวชภัณฑที่มิใชยารายการนั้น 

  มีผูจําหนายมากกวา ๑ ราย ที่ไดมีการขึ้นทะเบียนอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย 

  ของสํานักงบประมาณ) มีหนาที่ ดังนี้

     ๒.๕ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณียา/เวชภัณฑที่มิใชยารายการนั้น 

  มีผูจําหนายเพียงรายเดียวในประเทศไทย หรือเปนยา/เวชภัณฑที่มิใชยา

  ที่ไดมีการขึ้นทะเบียนอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ของสํานักงบประมาณ 

  เพียงรายเดียว) มีหนาที่ ดังนี้

     ๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 ๓. หัวหนาเจาหนาที่เขต/เจาหนาที่เขต

หลักเกณฑและแนวทางการกําหนดและคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา

ที่จะจัดซื้อรวมระดับเขต/กรม

 ๑) แนวทางการกําหนดรายการที่จะดําเนินการจัดซื้อรวม

    ๒) การคัดเลือกรายการพรอมดวยปริมาณที่จะดําเนินการจัดซื้อรวม

 ๓) วิธีการในการดําเนินการจัดซื้อรวม
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กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

การพิจารณาผล

การทําสัญญาหรือขอผูกพัน

การจัดซื้อและจัดสง

การชําระเงิน

การควบคุมกํากับและติดตามประเมินผล

การรายงาน

การปฏิบัติกรณีที่มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามมาตรการฯ

ขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีตางๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก

 - คูมือการบันทึกขอมูลและตัวอยาง

 - เอกสารที่เกี่ยวของ

หนา

๒๕

๒๕

๒๖

๒๖

๒๗

๒๗

๒๘

๒๙

๓๓

๓๕



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

หลักการและเหตุผล

 การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลตางๆ มีปญหาที่ตองใหความสนใจที่สําคัญสองประการ ประการแรกคือ 

จะทราบไดอยางไรวายาท่ีจดัซือ้ไดเปนยาท่ีมคีณุภาพ และประการทีส่องคอื ยาทีจั่ดซือ้ไดมีราคาเหมาะสมหรอืไม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในยาบางรายการที่มีผูจําหนายหลายรายหรือมีการแขงขันคอนขางเสรี ยาเหลาน้ีจะมีราคา

แปรผันมาก ขอมูลจากศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข ชวงเดือนเมษายน – กันยายน 

๒๕๖๒ พบวาราคายามพีสิยัของราคาเฉลีย่คอนขางกวาง เชน ยา Metformin ๕๐๐ mg ขนาดบรรจ ุ๕๐๐ เมด็ 

ราคายาทีโ่รงพยาบาลสามารถจดัซือ้ไดในราคาตัง้แต ๑๑๒ – ๓๕๐ บาท เปนตวัอยางท่ีแสดงใหเห็นวาผูซือ้จะทราบ

ไดอยางไรวายาของบรษิทัตางๆ เหลาน้ี บรษิทัใดทีม่คีณุภาพและราคาเหมาะสมอยางแทจรงิ ซึง่กรณทีีโ่รงพยาบาล

ตางๆ แยกกันจัดซื้อ ก็จะเกิดปญหาดังกลาวตลอดเวลา และถาโรงพยาบาลทุกแหงตองมีการสุมตัวอยางยา

เพื่อสงตรวจวิเคราะห ก็จะเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายเปนอยางมาก ดังนั้น การหากระบวนการที่จะทําให

โรงพยาบาลผูซือ้เกิดความมัน่ใจวายาท่ีจดัซือ้มคุีณภาพและราคาเหมาะสม จึงเปนเรือ่งทีมี่ความจาํเปน การจัดซือ้

แบบรวมกลุม (Group Purchase) เปนกระบวนการในการจัดการดานยากระบวนการหนึ่ง ซ่ึงมีประโยชนที่จะ

ชวยใหสามารถจัดซ้ือยาในราคาท่ีลดลง เน่ืองจากการจัดซือ้เปนจาํนวนมาก สามารถกาํหนดเกณฑดานคณุภาพยา

ทีช่ดัเจน รวมทัง้เกดิการแลกเปลีย่นประสบการณในการจัดซือ้ระหวางโรงพยาบาลตางๆ ซึง่จะชวยใหการบรหิาร

จัดการยาเกิดประสิทธิภาพ ทําใหตนทุนดานยาลดลง ดังนั้น ในภาพรวมการจัดซื้อรวมกันจะสามารถทําใหไดยา

ที่มีคุณภาพและราคาประหยัดได

 ตั้งแตป ๒๕๔๑ เปนตนมา กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายปฏิรูประบบการบริหารเวชภัณฑตามแผน

แมบทการพัฒนาสุขภาพที่ดีดวยตนทุนตํ่า และมีนโยบายใหจังหวัดตางๆ ดําเนินการจัดซื้อรวมกันในระดับ

จงัหวดัอยางจรงิจงั ครอบคลมุทกุจงัหวดั โดยมกีารดาํเนนิการมาอยางตอเนือ่ง และการดาํเนนิการไดผลดสีามารถ

ประหยัดงบประมาณการจัดซ้ือยาได ๑๗๑.๔๗ ลานบาทในป ๒๕๔๑ และเพิม่เปน ๕๐๗.๒๘ ลานบาทในป ๒๕๔๔ 

เมื่อเทียบกับราคาปกติที่โรงพยาบาลนั้นๆ ไดจัดซื้อยาตางๆ ดังกลาว โดยมีจํานวนจังหวัด จํานวนรายการ/

ปริมาณยา และวงเงินที่จัดซื้อรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๑

หลักเกณฑ�การดำเนินการ
ตามมาตรการเพิ�มประสิทธ�ภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยา

ของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติของคณะรัฐมนตร�
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐

และมติคณะรัฐมนตร� วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘
(การจัดซื้อและประกันคุณภาพร�วมกันในระดับเขต)



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ ๑  สรุปผลการจัดซื้อยารวมระดับจังหวัด ป ๒๕๔๑-๒๕๔๖

 คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (ป.ป.ป.) ซึง่ตอมาไดปรบัเปลีย่นเปน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดมีการรวมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข

เพือ่จดัทาํโครงการทดลองจัดซ้ือยารวมกนัในระดบัจงัหวดัเปนเวลาหลายป จากการตดิตามประเมนิผลอยางตอเนือ่ง 

พบวาการดาํเนนิการตามโครงการทดลองดงักลาวประสบผลดเีปนทีน่าพอใจ คณะกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทจุริตแหงชาติ จงึจัดทาํมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัซือ้ยาของกระทรวงสาธารณสขุเสนอตอคณะรฐัมนตร ี

ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๔๖ และมอบใหกระทรวงสาธารณสุข

ประเมินผลการดําเนินการและกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติรวมกับคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๓๔๒๙ ลงวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๔๖) 

 กระทรวงสาธารณสขุรวมกับคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิไดจัดทําหลกัเกณฑ

การจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ โดยมีหลักการสําคัญคือ

ดําเนินการจัดซื้อยารวมกันในระดับเขตตามขอเสนอของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาของกระทรวง

สาธารณสุข โดยใชวิธีประกวดราคาและสามารถเลือกซื้อยาไดจาก ๒ - ๓ บริษัท และใหใชสัญญาจะซื้อจะขาย

ราคาคงทีไ่มจาํกดัปรมิาณ สวนใดทีม่ไิดกลาวไวในมาตรการนีใ้หดาํเนนิการตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม

 กระทรวงสาธารณสุขไดมีการทดลองดําเนินการใน ๕ เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข และ

จากการประเมินผลการดําเนินการจัดซื้อยารวมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ โดยสํานักพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบวาในภาพรวมการดําเนินการจัดซื้อยารวมระดับเขต ในป 

ที่มา : สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปงบประมาณ

จังหวัด ซื้อปกติรายการ จัดซื้อรวม

จัดซื้อรวม มูลคาจัดซื้อ (ลานบาท) ประมาณการประหยัด
มูลคาซื้อเฉลี่ย

ตอจังหวัด

(ลานบาท)ลานบาท รอยละ

๒๕๔๑

๒๕๔๒

๒๕๔๓

๒๕๔๔

๒๕๔๕

๒๕๔๖

๖๐

๗๕

๗๔

๗๔

๖๘

๖๗

๖๙๑.๓๐

๑,๒๐๙.๙๐

๑,๘๓๑.๑๐

๒,๐๖๐.๕๗

๒,๔๒๘.๗๐

-      

๒,๑๖๘

๔,๔๕๑

๘,๑๗๓

๙,๐๔๑

๘,๕๖๔

๗,๙๓๐

๕๒๓.๖๙

๘๗๔.๒๑

๑,๒๘๖.๗๔

๑,๕๕๓.๒๙

๑,๙๔๔.๒๘

๑,๕๙๓.๘๐

๘.๗๓

๑๑.๖๕

๑๗.๓๙

๒๑.๕๗

๒๘.๕๙

๒๓.๗๙

๑๗๑.๔๗

๓๓๕.๖๙

๕๔๙.๔๖

๕๐๗.๒๘

๔๘๔.๔๒

-      

๒๔.๖๗

๒๗.๗๕

๓๐.๐๑

๒๔.๖๒

๑๙.๙๕

-     



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ ทําใหแตละเขตที่ดําเนินการสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อได ตั้งแต ๑.๕๙ - ๓๔.๓ 

ลานบาท แปรผันตามจํานวนรายการและวงเงินท่ีจัดซื้อโดยเทียบกับราคายาอางอิงของศูนยขอมูลขาวสารดาน

เวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข (ราคาที่ไดจากรายงานการจัดซื้อปกติทั่วไปของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข) และผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดซื้อยารวมระดับเขต ทั้งแพทยและเภสัชกรที่เปนผูบริหาร

และผูปฏิบัติทั้งที่รวมเปนคณะทํางานในการดําเนินการและไมไดรวมเปนคณะกรรมการในภาพรวมสวนใหญ 

มีความเห็นวา การจัดซื้อยารวมระดับเขตทําใหเกิดความประหยัด เหมาะสมที่จะดําเนินการ ไดยาที่มีคุณภาพ

และเห็นวามีประโยชนในภาพรวม

 ในป ๒๕๕๐ กระทรวงสาธารณสุข ไดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุข 

ดาํเนนิการตามมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัซือ้ยาของกระทรวงสาธารณสขุใหครอบคลมุทัว่ประเทศ ซ่ึงคณะ

รัฐมนตรีไดมีมติรับทราบและเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

(ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๖/๔๒๖๑ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐) โดยเห็นวา

การดําเนินการใดท่ีจําเปนตองไดรับการยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหกระทรวงสาธารณสุขนําเรื่องเสนอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 

(กวพ.) พิจารณากอนดาํเนินการ ซ่ึงตอมาคณะกรรมการวาดวยการพสัด ุ(กวพ.) และคณะกรรมการวาดวยการพสัดุ

ดวยวธิทีางอเิลก็ทรอนิกส (กวพ.อ.) ไดอนุมัตติามหลกัการทีค่ณะรฐัมนตรเีหน็ชอบแลว (ตามหนงัสอืกรมบญัชกีลาง 

ที ่กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๒๕๗๐๓ ลงวันที ่๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ และหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/

๑๘๐๐๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑) กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีการดําเนินการจัดซื้อยารวมระดับเขต

อยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒  ผลการดําเนินการจัดซื้อยารวมในระดับเขตตางๆ ระหวางป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

เขต

ป ๒๕๕๕ป ๒๕๕๔ป ๒๕๕๓ป ๒๕๕๒ป ๒๕๕๑

รายการรายการรายการรายการรายการ
มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๙

๑๔

๘๐

๒

-

-

๑๑

๑๑

๔

๓๒.๕

๒๘.๑

๒๒๒.๕

๑๗.๔

-

-

๓๑.๒

๒๖.๖

๖.๔

๑๒

๑๖

๖๔

๒

๑๙

-

-

-

-

๔๘.๑

๓๒.๕

๒๒๗.๔

๑๗.๔

๖๖.๐

-

-

-

-

๗

๗

-

-

-

๙

๑๕

๕

๑๖.๔

๖๔.๒

-

-

-

๔๒.๒

๓๑.๕

๙๕.๗

๗

๑๗

๓

-

-

-

๑๐

๒๐

๕

๔๔.๖

๕๔.๔

๒๑.๘

-

-

-

๔๔.๒

๓๑.๕

๙๒.๘

๒๖

๑๗

๓๗

๗

-

-

-

๔

-

๗๙.๒

๖๑.๒

๙๔.๕

๔๔.๖

-

-

-

๒๗.๕

-



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๔

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 ในป ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

ในระดับเขต ใหแตละเขตมีความครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ - ๘ จังหวัด และใหเกิดความเช่ือมโยงในการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพและการบริหารจัดการดานสุขภาพในภาพรวม การจัดการระดับเขต จึงมีการเปลี่ยนแปลง จากเขต

ตรวจราชการ ๑๙ เขต เปนเขตสขุภาพ ๑๒ เขต และกรงุเทพมหานคร ประกอบกับกระทรวงสาธารณสขุมนีโยบาย

ท่ีจะขยายการดําเนนิการจดัซือ้รวมระดับเขตใหครอบคลมุถงึเวชภณัฑทีมิ่ใชยา โดยเวชภณัฑทีม่ใิชยาในทีนี่ห้มายถงึ 

วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทยและวัสดุเอกซเรย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงขอ

ดาํเนนิการจดัซือ้เวชภณัฑท่ีมใิชยาทีต่องนาํเขาจากตางประเทศและมผูีจาํหนายรายเดยีว และการจดัซ้ือเวชภัณฑ

ที่มิใชยารวมในระดับเขตเชนเดียวกับการจัดซ้ือยาตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือยาของกระทรวง

สาธารณสุข โดยขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ทีแ่กไขเพิม่เตมิ และตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพสัดดุวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สาํหรบัหนวยงานของกระทรวงสาธารณสขุทกุระดบั โดยใหคณะกรรมการจัดซือ้เวชภณัฑทีม่ใิชยารวมในระดบัเขต

สามารถกําหนดเงื่อนไข จํานวนรอยละ ของปริมาณยอดรวมที่จะซื้อจากบริษัทผูเสนอราคาที่เสนอราคาตํ่าสุด 

หรอืทีค่ณะกรรมการไดคดัเลอืก และสวนทีเ่หลอืใหสามารถจดัซ้ือจากบรษิทัอืน่ทีเ่สนอราคาสงูกวาบรษิทัทีไ่ดรบั

การคัดเลือกไมเกินรอยละตามที่กําหนด และยอมลดราคาจําหนายลงเทากับบริษัทที่เสนอราคาตํ่าสุด ซึ่งตอมา

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) และคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) 

ตารางที่ ๒  ผลการดําเนินการจัดซื้อยารวมในระดับเขตตางๆ ระหวางป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

เขต

ป ๒๕๕๕ป ๒๕๕๔ป ๒๕๕๓ป ๒๕๕๒ป ๒๕๕๑

รายการรายการรายการรายการรายการ
มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

มูลคา

(ลานบาท)

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

รวม

-

๒๔

๑๐

๕

๕

-

-

๙

-

๑๘๔

-

๖๗.๙

๑๓๒.๕

๓๖.๑

๓๕.๔

-

-

๑๐๓.๘

-

๗๔๐.๖

๘

๑๙

๙

๕

๑๑

๒๒

๑๒

๒๒

๘

๒๒๑

๔๑.๐

๓๒๐.๖

๓๔.๖

๓๕.๔

๔๙.๐

๗.๖

๓๙.๓

๗๐.๘

๔๑.๐

๙๘๙.๘

๗

๑๐๖

-

๑๐

๖

-

-

๑๒

-

๑๘๔

๒๒.๗

๑๕๖.๗

-

๔๔.๐

๔๒.๙

-

-

๕๓.๘

-

๕๐๗.๐

๗

๗๑

๑๐

๑๑

๖

๒๕

-

๑๗

๓๗

๒๔๖

๒๗.๑

๑๓๕.๐

๘๒.๒

๔๔.๐

๕๙.๐

๗๖.๓

-

๖๑.๒

๙๔.๕

๘๖๘.๖

-

๑๖

-

-

-

-

-

-

-

๑๐๗

-

๓๔.๑

-

-

-

-

-

-

-

๓๔๑.๒

ที่มา : สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๕

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

ไดอนุมัติในหลักการใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการและยกเวนการปฏิบัติในสวนของมาตรการที่ขัดหรือแยง

ตอระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนกรณีเฉพาะราย แตเนื่องจาก

การตอรองราคาเวชภัณฑที่มิใชยาในรายการที่นําเขาจากตางประเทศและมีผูจําหนายรายเดียว และการจัดซื้อ

เวชภัณฑทีม่ใิชยารวมในระดบัเขตดงักลาวเปนเรือ่งนโยบาย จงึเหน็ควรใหกระทรวงสาธารณสขุเสนอเรือ่งดงักลาว

ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และจะมีผลก็ตอเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ

ดังกลาวได (ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๔๐๖๙๓ ลงวันที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๗)

 ในป ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยา

และเวชภัณฑที่มิใชยาของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ๓ ฉบับ ไดแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางการบริหารจัดการดานยาและ

เวชภัณฑที่มิใชยาโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการรวมหรือคณะทํางานยอย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางในการจัดทําแผนการจัดซ้ือยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ. ๒๕๕๗ และ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ

ทีม่ใิชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ท้ังน้ี เพือ่ใหสวนราชการและหนวยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

ใชเปนแนวทางในการบรหิารจดัการดานยาและเวชภณัฑทีม่ใิชยา โดยเนนใหมกีารดาํเนนิการในรปูคณะกรรมการ 

การจัดทาํบญัชีรายการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา การจดัทําแผนการจดัซือ้ประจําป การบริหารจดัการรวมในระดับ

ตางๆ การปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

และระบบการควบคุมกํากับและการรายงานสําหรับหนวยงาน สวนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อยา

ของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ

ที่มิใชยาโดยยึดหลักความคุมคา ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได และหากมีความจําเปนที่ตองไดรับการยกเวน 

หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ให

นาํเรือ่งเสนอคณะกรรมการวาดวยการพสัด ุ(กวพ.) และคณะกรรมการวาดวยการพสัดดุวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส 

(กวพ.อ.) พิจารณาตอไป (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/๖๘๒๔ ลงวันท่ี 

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) ซึ่งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) และคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ

ทางอเิลก็ทรอนิกส (กวพ.อ.) ไดพจิารณาอนุมตัใินหลกัการเพิม่เตมิใหกระทรวงสาธารณสขุ ดําเนนิการจดัซ้ือยาและ

เวชภณัฑท่ีมใิชยารวมในระดบัเขตสขุภาพตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกาํหนดเชนเดยีวกบัการดาํเนนิการในระดบัเขต

ทั้ง ๑๙ เขตทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เปนกรณีเฉพาะราย (ตามหนังสือ

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๑๔๕๗๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘)



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๖

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 ในป ๒๕๕๘ คณะกรรมการวาดวยการพสัดุ (กวพ.) ไดแจงแนวทางปฏิบติัในการจัดหาพสัดุดวยวธิตีลาด

อเิล็กทรอนกิส (Electronic Market : e-market) และดวยวธิปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส (Electronic Bidding : 

e- bidding) โดยใหสวนราชการในสวนภูมิภาคและสวนราชการในสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค 

รวมท้ังการจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยารวมในระดับเขตของกระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติ (ตามหนังสือ

คณะกรรมการ วาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) และ

ตอมาคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ไดอนุมัติในหลักการใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการและยกเวน

การปฏิบัติในสวนของ มาตรการที่ขัดแยงตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ทีแ่กไขเพิม่เตมิ และตามระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพสัดดุวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) เปนกรณีเฉพาะรายในประเด็นที่คณะกรรมการ

จดัซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมใิชยารวมในระดับเขตสามารถจดัซือ้ยาและเวชภณัฑทีม่ใิชยาจาก ๒ - ๓ บรษัิท โดยกาํหนด

เงือ่นไขจาํนวนรอยละของปรมิาณยอดรวมทีจ่ะซ้ือจากบริษทัผูเสนอราคาทีเ่สนอราคาต่ําสดุหรือท่ีคณะกรรมการ

ไดคดัเลอืกไว และสวนท่ีเหลอืใหสามารถจดัซือ้จากบริษทัอ่ืนทีเ่สนอราคาสงูกวาบรษิทัทีไ่ดรับการคัดเลอืกไมเกนิ

รอยละตามทีก่าํหนด ทัง้นี ้บรษัิทเหลาน้ี ตองยนิยอมขายในราคาเดยีวกนักับทีผู่เสนอราคาตํา่สดุหรอืท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาราคาฯ เสนอ (ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนท่ีสุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๔๗๔๘๑ 

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

 ในป ๒๕๖๐ ไดมกีารประกาศใชพระราชบญัญติัการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจน

กฎหมายประกอบ มาใชทดแทนระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดใชมาเปนเวลานาน โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ไดเปลี่ยนหลักคิด และหลักเกณฑในการจัดซื้อ จากระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เดิม ที่ใชวงเงินงบประมาณ

ในการจดัซือ้เปนตวักาํหนดวธิกีารจดัซือ้ เปลีย่นเปนประเภทของพัสดหุรอืประเภทของเวชภัณฑยาเปนตวักาํหนด

ในการใชวิธีจัดซื้อ เชน สามารถซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไปยังบริษัทผูจําหนายยาที่เปนผูจําหนายเพียงรายเดียว

ในประเทศได หรือกําหนดใหจัดซื้อพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน เชน ยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนอยูใน

บัญชีนวัตกรรมไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมทั้งการออกกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ

ที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหสามารถจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจง เปนตน ซึ่งผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ทําใหคําสั่งและระเบียบตางๆ ที่ใชในการจัดซื้อรวมระดับเขตที่ยึดโยงกับระเบียบพัสดุที่ใชอยูเดิม ไมสามารถ

บังคับใชไดตอไป จึงทําใหมีขอสงสัยวาการดําเนินการจัดซื้อรวมของโรงพยาบาลในเขตตางๆ สามารถดําเนินการ

ไดหรือไม ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการหารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๗

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางในประเด็นดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีหนังสือตอบตามหนังสือ

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๐๑๘๒๙๖ 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เร่ือง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและ

เวชภณัฑมใิชยาของกระทรวงสาธารณสขุ โดยวนิจิฉยัใหยกเวนระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจดัซือ้จัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๖ และ ๗ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจในการดําเนินการ

จัดซือ้รวมระดบัเขตได และปลัดกระทรวงสาธารณสขุไดมอบอาํนาจการดําเนนิการจดัซือ้รวมเขตใหแกผูตรวจราชการ

ในเขตสุขภาพทุกเขต ตามคําส่ังกระทรวงสาธารณสุขที่ ๗๖๑/๒๕๖๑ เรื่องมอบอํานาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ

มิใชยารวมระดับเขตตรวจราชการหรือเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสขุ

ไดปรับปรงุแกไขระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจดัการดานยาและเวชภณัฑท่ีมใิชยาของสวนราชการ

และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่อางอิงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปรับปรุงแกไขเปนระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑ

ที่มิใชยาของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหสวนราชการและ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ ดังกลาว โดยเนนใหมีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการ การจัดทําบัญชี

รายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยาประจําป การบริหาร

จัดการรวมในระดับตางๆ การควบคุมกํากับและการรายงาน

 หลักเกณฑการดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาฉบับนี้ 

ไดกาํหนดแนวทางการดาํเนนิการจดัซือ้ยาและเวชภัณฑทีม่ใิชยารวมในระดบัเขตใหสอดคลองกับพระราชบญัญตัิ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ 

และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ 

ใหครอบคลุมถึงประเภทของยาหรือเวชภัณฑมิใชยาในแตละประเภท และทุกวิธีของการดําเนินการจัดซื้อที่ได

กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๘

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค�

 ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยารวมของโรงพยาบาลในเขตตางๆ โดยอาศัย

กลวธิใีนการรวมการจัดซ้ือใหมีขนาดใหญขึน้เพือ่เพิม่อาํนาจการตอรอง โดยดาํเนนิการรวมในระดบัเขตในรายการยา

ที่มีการใชรวมกัน

 ๒. เพือ่ใหการดาํเนนิการจดัซือ้ยาและเวชภณัฑทีม่ใิชยาของกระทรวงสาธารณสขุ สอดคลองกบัขอเสนอ

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิตามมตขิองคณะรฐัมนตรวัีนที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 ๓. เพื่อใหการดําเนินการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข เปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 ๔. เพื่อลดการทํางานที่ซํ้าซอน ในการที่แตละโรงพยาบาลตองดําเนินการกระบวนการเดียวกันซ้ําๆ กัน 

เพื่อจัดซื้อยา/เวชภัณฑที่มิใชยาในรายการเดียวกัน

ขั้นตอนการดําเนินการ

 การดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยารวมกันในระดับเขต หรือในระดับกรม ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจดัซือ้จดัจางและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ฯลฯ โดยมี

ขั้นตอนสําคัญในการดําเนินการ ดังนี้

 ๑. การกําหนดกรรมการผูรับผิดชอบในระดับเขต/กรม

 ๒. การเตรียมการและจัดทําเอกสารเพื่อการจัดซื้อจัดหารวม

  ๒.๑ การคัดเลือกรายการ และกําหนดปริมาณของยา/เวชภัณฑท่ีมิใชยาของแตละหนวยงาน

ที่จะจัดซื้อรวมกัน รวมถึงปริมาณยาขั้นตํ่าและขั้นสูงในการสั่งซื้อแตละคราว

  ๒.๒ กําหนดวงเงินและราคากลางที่ใชในการจัดซื้อรวมกัน

  ๒.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อรวมกันในระดับเขต

  ๒.๔ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาที่จะดําเนินการ

 ๓. การดําเนินการจัดหาดวยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป/วิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แลวแตกรณี 

  ๓.๑ ตามพระราชบัญญตักิารจดัซือ้จดัจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ 

ใหเลอืกใชวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปกอน ซึง่หากยา/เวชภณัฑทีม่ใิชยาไดกาํหนดไวในระบบขอมลูสนิคา (e-catalog) 

ก็ใหดําเนินการโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) สวนยา/เวชภัณฑที่มิใชยาที่ไมได



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

กาํหนดไวในระบบขอมลูสนิคา (e-catalog) กด็าํเนนิการโดยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส (Electronic Bidding : 

e-bidding) และกําหนดเกณฑคัดเลือกผูชนะการเสนอราคา โดยอาจใชเกณฑราคา (Price) หรือเกณฑราคา

ประกอบเกณฑอื่น (Price Performance) ก็ได

  ๓.๒ กรณีที่ยา/เวชภัณฑที่มิใชยาเปนรายการที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งเปนพัสดุที่รัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุน หากรายการนั้นมีผูแทนจําหนายเอกชนเพียงรายเดียวก็จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แตหาก

รายการนัน้มีผูแทนจาํหนายเอกชนหลายรายใหจัดซือ้โดยวธิคีดัเลือก (กฎกระทรวงกําหนดพัสดแุละวธิกีารจดัซือ้

จัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๕ ขอ ๑๙)

  ๓.๓ กรณทีีย่า/เวชภณัฑทีม่ใิชยาเปนพัสดทีุม่ผูีประกอบการซึง่มคุีณสมบตัโิดยตรงเพียงรายเดยีว 

หรือมตีวัแทนจาํหนายหรอืตวัแทนผูใหบรกิารโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดยีวในประเทศไทยและไมมพีสัดอุืน่

ที่จะใชทดแทนได ใหจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒)(ค))

 ๔. การทําสัญญาหรือขอผูกพัน และการแตกสัญญาใหแตละหนวยงาน

 ๕. การบริหารสัญญาของแตละหนวยงาน ไดแก การออกหนังสือสั่งซื้อ การตรวจรับ การชําระเงิน และ

การปรับกรณีสงมอบเกินกําหนดเวลา

 ๖. การควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผล

 ๗. การรายงานผลการดําเนินการ

การกําหนดกรรมการผู�รับผิดชอบในระดับเขต/กรม

 การดําเนินการจัดซื้อรวมในระดับเขต/กรม จะบรรลุผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไว จะตองใหโรงพยาบาล

ตางๆ ที่เก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ

ในการจัดซื้อรวมกัน โดยยึดหลักความคุมคา ถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได และเพื่อใหการดําเนินการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ จึงใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการรวมท่ีประกอบดวยผูแทนจากโรงพยาบาลและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในทุกระดับ หรืออาจเชิญผูแทนจากสวนราชการอื่นๆ โดยพิจารณาจากผูที่มีความสามารถ

และตั้งใจที่จะชวยปฏิบัติในเรื่องดังกลาวรวมเปนคณะกรรมการดวย

 คณะกรรมการดําเนินงานควรประกอบดวยคณะกรรมการหลักอยางนอย ๒ ชุด ไดแก คณะกรรมการ

ที่เก่ียวกับนโยบายและการบริหารจัดการในการจัดซื้อรวม และคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดหา สําหรับ

การควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑและบริษัทคูคา ใหเขต/กรมวางแผนและกํากับติดตามในเรื่อง

ดงักลาว รวมถงึการประสานงานในการสุมเกบ็ตวัอยางผลิตภณัฑตางๆ เพ่ือสงตรวจวิเคราะหคณุภาพอยางตอเนือ่ง

และแจงผลใหโรงพยาบาลตางๆ ทราบเปนระยะ



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๑0

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 สาํหรับกรณท่ีีเปนการดําเนินการของโรงพยาบาลในสงักดักรมตางๆ อาจดาํเนนิการแตงตัง้ในรปูแบบของ 

“คณะกรรมการจดัซือ้รวมของกรม” เพือ่ทาํหนาทีร่บัผดิชอบในการดาํเนนิงาน ดงักลาวใหบรรลุตามวตัถุประสงค

ที่ไดตั้งไว

องค�ประกอบหลักของคณะกรรมการ     ประกอบดวย

๑. คณะกรรมการที่เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการในการจัดซื้อรวม

 ๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อรวมระดับเขต ประกอบดวย

       ๑)  ผูที่ผูตรวจราชการเขต มอบหมาย             ประธานกรรมการ

       ๒)  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดในเขต              กรรมการ

       ๓)  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป หรือผูแทน             กรรมการ

       ๔)  ผูแทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกจังหวัดในเขต            กรรมการ

       ๕)  รองผูอํานวยการฝายบริหารโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป           กรรมการ

       ๖)  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคทุกจังหวัดในเขต             กรรมการ

       ๗)  หัวหนากลุมงานตางๆ ของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป           กรรมการ

   ที่เกี่ยวของการจัดซื้อรวม ยา วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม

   วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย และวัสดุเอกซเรย

       ๘)  ผูแทน หัวหนากลุมงานตางๆ ของโรงพยาบาลชุมชนทุกจังหวัด           กรรมการ

   ในเขตที่เกี่ยวของการจัดซื้อรวม ยา วัสดุการแพทย 

   วัสดุทันตกรรมวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย และวัสดุเอกซเรย

   (จํานวนผูแทนพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละเขต)

       ๙)  ฝายเลขานุการ ประกอบดวย 

   - ผูแทนที่ผูตรวจราชการมอบหมาย     กรรมการและเลขานุการ

   - ผูแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย และ      กรรมการและ 

     หัวหนากลุมงานตางๆ ของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป/     เลขานุการรวม

     โรงพยาบาลชุมชนที่รับผิดชอบการจัดซื้อยา วัสดุการแพทย 

     วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย วัสดุเอกซเรย 

     ตามที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งนี้ แตละเขตอาจแยกเปนคณะกรรมการตามประเภทวัสดุแตละชนิด ตามความเหมาะสมได 



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๑

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 ๑.๒ คณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อรวมระดับกรม ประกอบดวย

       ๑)  รองอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย             ประธานกรรมการ

       ๒)  ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดทุกแหงหรือผูแทน            กรรมการ

       ๓)  หัวหนากลุมงานตางๆ ของโรงพยาบาลในสังกัดทุกแหงที่เกี่ยวของ            กรรมการ

   การจัดซื้อรวม ยา วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร 

   การแพทย และวัสดุเอกซเรย

       ๔)  ฝายเลขานุการ ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการที่กลาวมาในขอ (๑.๑) และ (๑.๒) มีหนาที่ ดังนี้

       ๑. กําหนดนโยบายในการจัดซ้ือรวมในเขตหรอืกรม รวมถึงระยะเวลาในการทาํสญัญาจะซือ้จะขาย

       ๒. คัดเลือกรายการที่จะดําเนินการจัดซื้อรวม 

  นโยบายในการจัดซ้ือรวมในระดับเขต/กรม ควรกําหนดใหชัดเจน คือ รายการที่จะดําเนินการ

รวมกันในระดับเขตหรือกรม เชน ยา/เวชภัณฑที่มิใชยาทุกรายการที่มีการใชรวมกัน หรือเลือกเฉพาะรายการ

ที่มีมูลคาการใชรวมสูง รวมถึงกําหนดนโยบายวารายการใดที่จะยังคงใหดําเนินการในระดับจังหวัดหรือในแตละ

โรงพยาบาล เปนตน

       ๓. กําหนดเกณฑพิจารณาคัดเลือกผูจําหนายของยา/เวชภัณฑที่มิใชยาแตละรายการที่จัดซื้อรวม 

โดยเลือกใชเกณฑราคา (Price) หรือเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น (Price Performance) แลวแตกรณี

   กรณีใชเกณฑราคา (Price) ใหจัดซื้อจากผูเสนอราคา ที่เสนอคุณสมบัติและ/หรือ ขอเสนอ

      ทางดานเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะครบถวน ถกูตอง ตรงตามเงือ่นไขทีก่าํหนด

      ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ที่เสนอราคาตํ่าสุด

   กรณีใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น (Price Performance) ใหจัดซื้อจากผูเสนอราคา

      ที่ไดคะแนนรวมสูงสุด โดยใหระบุตัวแปร (เกณฑ) และหลักเกณฑการใหคะแนนของแตละ

      เกณฑไวในเอกสารประกวดราคา และ/หรือ คุณลักษณะเฉพาะดวย

       ๔. แจงเวียนสําเนาสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาการจัดซื้อรวม ใหโรงพยาบาล/หนวยงาน

ทุกแหงที่เกี่ยวของ ในเขตหรือกรมทราบเพื่อดําเนินการจัดซื้อจากคูสัญญาตอไป

       ๕. ควบคุมกํากับและติดตามประเมินผลการดําเนินการ ดังนี้

  ๕.๑ โรงพยาบาล/หนวยงานทุกแหงจัดซื้อภายในระยะเวลาและปริมาณตามสัญญา

  ๕.๒ คุณภาพผลิตภัณฑที่สงมอบ

  ๕.๓ บริการหลังการขายตามเงื่อนไขหรือขอตกลง 



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๑๒

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

  ๕.๔ การพิจารณายกเลิกสัญญา กรณีบริษัทคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา เชน สงมอบ 

เวชภัณฑไมไดตามเวลาที่กําหนด คุณภาพเวชภัณฑไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว เปนตน สรุปรายงาน

ผลการดําเนินการใหกระทรวงสาธารณสุขทราบเปนระยะตามแบบที่กําหนด

       ๖. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานตางๆ เพื่อชวยดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของ

       ๗. หนาที่อื่นๆ ตามที่ผูตรวจราชการเขตหรืออธิบดีมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑมิใชยารวม

 ในการดําเนินการจัดซื้อรวม เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ควรแตงต้ังตัวแทนจากโรงพยาบาลในระดับตางๆ โดยเฉพาะรองผูอํานวยการฝายการแพทย 

รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล และผูมสีวนเกีย่วของซึง่จะชวยพจิารณาในเรือ่งความเหมาะสมในการใชกับผูปวย 

และอาจมบีคุคลภายนอกซึง่เปนผูทรงคณุวฒุใินพ้ืนท่ีหรอืบคุคลจากสวนราชการทีเ่ปนกลางรวมดวย เชน อาจารย

จากมหาวิทยาลัย เจาหนาที่จากกระทรวงการคลังและพนักงานอัยการ เปนตน รวมเปนคณะกรรมการดวยก็ได 

ตามความเหมาะสมและจําเปน

 คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑมิใชยารวม ประกอบดวย

       ๑) คณะกรรมการกําหนดราคากลางและวงเงิน

       ๒) คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน หรือคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

       ๓) คณะกรรมการพิจารณาผล แลวแตกรณี ดังนี้

  ๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีดําเนินการจัดซื้อโดยวิธี

        ประกาศเชิญชวนทั่วไป ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : 

        e-bidding)

  ๓.๒ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก กรณีดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

  ๓.๓ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โดยใหคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑมิใชยารวม คณะตางๆ มีหนาที่ดังนี้

 ๒.๑ คณะกรรมการกําหนดราคากลางและวงเงิน  มีหนาท่ีจัดทําราคากลางเพื่อใชเปนฐานสําหรับ

เปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริง โดยใหใชราคาตามลําดับ ดังนี้ 

(พระราชบญัญตักิารจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และหนงัสอืกรมบญัชกีลาง 

ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

       (๑)  ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด

       (๒)  ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๓

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

       (๓)  ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด

       (๔)  ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด

       (๕)  ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ

       (๖)  ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ

       ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) แตมีราคาตาม (๒) 

หรอื (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรอื (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒) หรอื (๓) ใหคาํนงึถงึประโยชนของหนวยงาน

ของรฐัเปนสาํคญั ในกรณทีีไ่มมรีาคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรอื (๖) โดยจะใชราคาใดตาม 

(๔) (๕) หรือ (๖)  ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ

       หมายเหต ุ: กรณีการจัดทําราคากลางของยา ปจจบุนัราคาตาม (๑) และ (๒) ยงัไมม ีจงึตองใชราคาตาม 

(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด โดยอาจใชราคามาตรฐานของยา

ทีส่าํนกังบประมาณไดมกีารประกาศไว หรอืใชราคากลางทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบยาแหงชาตไิดกําหนดไวเปน

ราคากลางก็ได และหากในกรณีท่ีราคากลางดังกลาวไมมี คณะกรรมการกําหนดราคากลางจึงอาจใชราคาตาม

ขอ (๔) ราคาเฉลี่ย/ราคาตํ่าสุด/ราคาสูงสุด/ราคามัธยฐาน/ราคาฐานนิยม ท่ีไดจากการสืบราคาจากทองตลาด 

เชน ราคาที่แตละโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่มีการจัดซื้อยารายการนี้ หรือสืบคนไดจากศูนยขอมูลขาวสารดาน

เวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสขุ ท่ี Website http://dmsic.moph.go.th หรอืราคาทีจั่ดซือ้ครัง้หลงัสดุตามขอ (๕) 

โดยจะใชราคาใดนั้น ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ

       โดยแนวทางและวิธีการจัดทําราคากลางนั้น เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/

ว ๒๐๖ ลงวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง คูมอืแนวทางการประกาศรายละเอยีดขอมูลราคากลางและการคาํนวณ

ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ

       สําหรับการกําหนดวงเงินเพื่อดําเนินการจัดซื้อรวม อาจใชราคาเฉลี่ย/ราคาตํ่าสุด/ราคาสูงสุด/

ราคามธัยฐาน/ราคาฐานนิยม ทีแ่ตละโรงพยาบาลในเขตสขุภาพ/กรม ทีม่กีารจดัซือ้เวชภณัฑรายการนัน้ๆ นาํมา

คํานวณเปนวงเงินในการจัดซื้อรวม ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม แตไมควรสูงกวาราคากลาง

 ๒.๒ คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน หรือคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

มีหนาที่ ดังนี้

       ๑)  จัดทําคุณลักษณะเฉพาะของยา/เวชภัณฑที่มิใชยาท่ีจัดซื้อรวม โดยใหเปนไปตามหลักวิชาการ

ที่เก่ียวของ เชน อางอิงตามตํารายาที่ระบุไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และระบุตํารายา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๑๔

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

       ๒)  กําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในรางเอกสารประกวดราคา และระบุเกณฑพิจารณาคัดเลือก

ผูเสนอราคาตามที่คณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อรวมฯ กําหนด

       ๓)  กรณเีกณฑพจิารณาคดัเลอืกผูเสนอราคาใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอ่ืน (Price Performance) 

ใหกําหนดเกณฑ (ตัวแปร) โดยพิจารณาถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงคของการใชงาน

เปนสําคัญ ดังนี้ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕)

   (๑)  ตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน

   (๒)  มาตรฐานของสินคาหรือบริการ

   (๓)  บริการหลังการขาย

   (๔)  พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน

   (๕)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

   (๖)  ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ในกรณีที่กําหนดใหมีการยื่นขอเสนอดานเทคนิค

         หรือขอเสนออื่นกอน

   (๗)  เกณฑอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

       โดยใหคณะกรรมการฯ กําหนดสดัสวนคะแนนของราคาและคะแนนของเกณฑอ่ืนๆ วธิกีารพจิารณา

ใหคะแนน และประกาศไวในเอกสารประกาศราคา/คุณลักษณะเฉพาะดวย

 ๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

       ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คนและกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจาก

ขาราชการตัง้แตระดบัปฏบิตักิารหรือเทยีบเทาขึน้ไป ในกรณจํีาเปนหรอืเพือ่ประโยชนของทางราชการจะแตงต้ัง

บุคคลที่มิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได การลงมติตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการ

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

มีหนาที่ ดังนี้ (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ ๕๕-๕๘)

       ๑)  จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอทุกรายจากระบบประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด โดยใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสาร

การเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน

       กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังใดที่กําหนดใหตองมีเอกสารในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ

ประกอบการยืน่ขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอทีย่ื่นผานทางระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส หากหนวยงานของรฐั



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๕

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

เห็นวาเอกสารดังกลาวมีปริมาณมากและเปนอุปสรรคของผูยื่นขอเสนอในการนําเขาระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูยื่นขอเสนอนําเอกสารนั้นพรอมสรุปจํานวนเอกสารดังกลาวมาสง 

ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐในภายหลัง โดยใหลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอ พรอมประทับตราสําคัญของ

นิติบุคคล (ถามี) กํากับในเอกสารนั้นดวย โดยตองดําเนินการภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา

       ๒)  ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ และพัสดุ

ตัวอยาง (ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กําหนดใหจัดสงภายหลัง

จากวันเสนอราคา แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน 

ถกูตอง มคีณุสมบตัแิละขอเสนอทางดานเทคนคิหรอืเสนอพัสดท่ีุมรีายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะครบถวน ถกูตอง 

ตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

       ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูย่ืนขอเสนอรายใด

ก็ได แตจะใหผูยื่นขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็นวาผูย่ืน

ขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิส ใหคณะกรรมการตดัรายชือ่ของผูยืน่ขอเสนอรายนัน้ออกจากการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

ในครั้งนั้น

       ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่จะซื้อ ไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ในสวนท่ีมใิชสาระสําคญัและความแตกตางนัน้ไมมผีลทําใหเกดิการไดเปรยีบ

เสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูยื่นขอเสนอ

รายนั้น

       ๓)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่ถูกตองตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือก

ขอเสนอตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยใหจัดเรียงลําดับ

ผูที่เสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน ๓ ราย

       ในกรณทีีผู่ยืน่ขอเสนอรายทีค่ดัเลอืกไวไมยอมเขาทําสญัญาหรอืขอตกลงกบัหนวยงานของรฐัในเวลา

ที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการพิจารณาผูที่เสนอราคาตํ่าสุดรายถัดไป หรือ

ผูที่ไดคะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี

       ๔)  จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวทั้งหมด เสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยผูตรวจราชการปฏิบัติราชการแทน หรือ อธิบดี แลวแตกรณี) 

ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว ใหประกอบดวย

รายการอยางนอย ดังตอไปนี้



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๑๖

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

   (๔.๑) รายการพัสดุที่จะซื้อ

   (๔.๒) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย

   (๔.๓) รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน

   (๔.๔) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน

   (๔.๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย

           พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

       ๕)  ในกรณท่ีีปรากฏวา มีผูยืน่ขอเสนอเพยีงรายเดยีวหรอืมผีูยืน่ขอเสนอหลายรายแตถกูตองตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิสเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาทีเ่พือ่ยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส

ครัง้น้ัน แตถาคณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วามีเหตผุลสมควรท่ีจะดาํเนนิการตอไปโดยไมตองยกเลกิการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ (๖) หรือขอ (๗) แลวแตกรณี โดยอนุโลม

       ในกรณีที่ไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิส ใหเสนอหวัหนาหนวยงานของรัฐผานหวัหนาเจาหนาทีเ่พือ่ยกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ครั้งนั้น

       ๖)  ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีที่หนวยงานของรัฐเลือกใชเกณฑราคา 

หากปรากฏวามผีูเสนอราคาตํา่สดุเทากันหลายราย ใหคณะกรรมการพจิารณาราคาตํา่สดุของผูทีเ่สนอราคาเขาสู

ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในลําดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคาในคร้ังนั้นในกรณีที่ปรากฏวาราคาของ

ผูที่ชนะการเสนอราคายังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้

   (๖.๑) ใหแจงผูที่เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อนั้นผานระบบประกวดราคา

           อิเล็กทรอนิกสเพื่อตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายน้ันยอม

           ลดราคาและยืน่ใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแลว ราคาทีเ่สนอใหม

           ไมสงูกวาวงเงินท่ีจะซ้ือ หรอืสงูกวาแตสวนท่ีสงูกวานัน้ไมเกินรอยละสบิของวงเงนิท่ีจะซือ้ 

           หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอกีแตสวนทีส่งูกวานัน้ไมเกนิรอยละสิบของวงเงนิ

           ท่ีจะซือ้ ถาเห็นวาราคาดงักลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซือ้จากผูทีเ่สนอราคารายนัน้

   (๖.๒) ถาดําเนินการตาม (๖.๑) แลวไมไดผล ใหแจงผูท่ีเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

           ซือ้ทุกรายผานระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส เพือ่มาเสนอราคาใหมพรอมกนัโดยยืน่

           ใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร 

           หากรายใดไมยื่นใบเสนอราคาใหถือวารายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูท่ีเสนอ

           ราคาต่ําสดุในการเสนอราคาครัง้นีเ้สนอราคาไมสงูกวาวงเงนิทีจ่ะซือ้ หรอืสงูกวาแตสวนที่

           สงูกวานัน้ไมเกนิรอยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้ ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาทีเ่หมาะสม 

           ก็ใหเสนอซื้อจากผูที่เสนอราคารายนั้น



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๗

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

   (๖.๓) ถาดําเนินการตาม (๖.๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

           ผานหวัหนาเจาหนาทีเ่พ่ือประกอบการใชดลุพินจิวาจะยกเลิกการซือ้ หรอืขอเงนิเพ่ิมเตมิ

           หรือลดรายการ หรือลดจํานวน หากการดําเนินการดังกลาวทําใหลําดับของผูชนะ

           การเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถือวากอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง

           ผูเสนอราคา ใหยกเลิกการซื้อในครั้งนั้น  

       ๗)  ในการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส กรณทีีห่นวยงานของรฐัเลือกใชเกณฑราคา

ประกอบเกณฑอืน่ หากปรากฏวาราคาของผูท่ีไดคะแนนรวมสงูสดุ สงูกวาวงเงนิทีจ่ะซือ้ ใหคณะกรรมการดาํเนนิการ

แจงผูที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือนั้นผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือตอรองราคา

ใหตํ่าสุดเทาที่จะทําได หากผูที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อ หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบ

ของวงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจางหรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอกี แตสวนทีส่งูกวานัน้ไมเกนิรอยละสิบของวงเงนิ

ที่จะซื้อ ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูที่เสนอราคารายนั้น

       หากดาํเนนิการตามวรรคหน่ึงแลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรฐัผานหวัหนา

เจาหนาที่เพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

 ๒.๔ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก (กรณียา/เวชภัณฑท่ีมิใชยารายการนั้น มีผูจําหนายมากกวา 

๑ รายที่ไดมีการขึ้นทะเบียนอยูในบัญชีนวัตกรรมไทยของสํานักงบประมาณ) มีหนาที่ ดังนี้

       ๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนด

ไมนอยกวา ๓ ราย ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวา 

๓ ราย โดยใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูที่เขาย่ืนขอเสนอ พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูประกอบการ

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

       ๒) การยื่นซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ผูย่ืนขอเสนอจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และสงถึงหนวยงานของรัฐผูดําเนินการคัดเลือก โดยยื่นโดยตรง

ตอหนวยงานของรัฐ พรอมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสารดังกลาวถูกตอง

และเปนความจริงทุกประการ

       ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมายื่นซอง

โดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูยื่นขอเสนอ และใหสงมอบซองเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ 

ที่ไดรับไวตอคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดําเนินการตอไป

       ๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูยื่นขอเสนอเฉพาะรายที่

คณะกรรมการไดมีหนังสือเชิญชวนเทานั้น พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูมายื่นขอเสนอ เมื่อพนกําหนดเวลารับซอง

ขอเสนอหามรับเอกสารหลักฐานตางๆ และพัสดุตัวอยางตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจาก



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๑๘

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

ผูยืน่ขอเสนอ เวนแต กรณีการซือ้ใดมีรายละเอยีดทีม่คีวามจาํเปนโดยสภาพของการซือ้ทีจ่ะตองใหผูยืน่ขอเสนอ

นาํตวัอยางพสัดมุาแสดงเพ่ือทดลอง หรอืทดสอบ หรอืนาํเสนองาน หรอืใหผูยืน่ขอเสนอนาํเอกสารหรอืรายละเอยีด

มาสงภายหลังจากวันยื่นซองขอเสนอ

       ๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปดซองขอเสนอและ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตางๆ ของผูยืน่ขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทกุคนลงลายมอืชือ่กํากับไวในใบเสนอราคา

และเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผนและใหนําความในขอ ๕๕(๒) - (๔) ของระเบียบ

กระทรวงการคลงัวาดวยการจดัซือ้จดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใชบังคบักับการดาํเนินการ

พิจารณาคัดเลือกผูชนะการซื้อหรือผูไดรับการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม

       ๕) หากปรากฏวามผีูยืน่ขอเสนอเพยีงรายเดยีวหรอืมผูียืน่ขอเสนอหลายรายแตถกูตองตรงตามเงือ่นไข

ทีก่าํหนดในหนงัสอืเชิญชวนเพยีงรายเดยีว ใหคณะกรรมการดําเนนิการตามขอ ๕๖ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม

       ในกรณีที่ไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนใหเสนอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น

       ถาปรากฏวาราคาของผูยื่นขอเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือยังสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือให

คณะกรรมการเรียกผูยื่นขอเสนอรายนั้นมาตอรองราคา โดยใหดําเนินการตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ ของระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวแตกรณี โดยอนุโลม

       ๖) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการเสนอราคาและความเห็น พรอมเอกสารที่ไดรับไว

ทั้งหมดผานหัวหนาเจาหนาที่ ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยผูตรวจราชการปฏิบัติ

ราชการแทน หรือ อธิบดี แลวแตกรณี) เพื่อขอความเห็นชอบ

 ๒.๕ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณียา/เวชภัณฑที่มิใชยารายการนั้น มีผูจําหนายเพียง

รายเดยีวในประเทศไทย หรือเปนยา/เวชภณัฑทีม่ใิชยาทีไ่ดมกีารขึน้ทะเบยีนอยูในบญัชีนวัตกรรมไทย ของสาํนกั

งบประมาณ เพียงรายเดียว) มีหนาที่ ดังนี้

       ๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนด

รายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา 

       ๒) หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได

       ๓) รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดผานหัวหนาเจาหนาที่ 

ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยผูตรวจราชการปฏิบัติราชการแทน หรือ อธิบดี 

แลวแตกรณี) เพื่อขอความเห็นชอบ



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๙

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 ๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

       ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คนและกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงต้ังจาก

ขาราชการตัง้แตระดบัปฏบิตักิารหรือเทยีบเทาขึน้ไป ในกรณจํีาเปนหรอืเพือ่ประโยชนของทางราชการจะแตงต้ัง

บุคคลที่มิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได การลงมติ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด มติของคณะกรรมการใหถือมติเอกฉันท ในทางปฏิบัติเพื่อความสะดวกควรแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแตละชุดเพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะแตละโรงพยาบาลหรือหนวยงานนั้นๆ

       คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ ดังนี้ 

       ๑)  ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา 

       ๒)  ตรวจรบัพสัดใุหถกูตองครบถวนตามเอกสารหลกัฐานในสญัญา เชน ใบสัง่ซ้ือ ขอกําหนดคณุภาพ 

หรอืผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพของผูผลติ (Certificate of analysis) สอดคลองกบัคณุลักษณะเฉพาะของพสัดุ

ตามที่ระบุไวในสัญญา

       กรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

       ๓)  ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

       ๔)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายไดสงมอบพัสดุถูกตอง ครบถวน

ตัง้แตวันทีผู่ขายนําพสัดน้ัุนมาสง แลวมอบแกเจาหนาทีพ่รอมกับทาํใบตรวจรับโดยลงชือ่ไวเปนหลกัฐานอยางนอย 

๒ ฉบับ มอบแกผูขาย ๑ ฉบับ และเจาหนาที่ ๑ ฉบับเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงานของรัฐ

และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ

       ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนา

หนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี

       ๕)  ในกรณท่ีีผูขายสงมอบพสัดถุกูตองแตไมครบจาํนวนหรอืสงมอบครบจํานวน แตไมถกูตองทัง้หมด 

ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตามขอ ๔) 

และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพื่อแจงใหผูขายทราบภายใน ๓ วันทําการ 

นับถัดจากวันตรวจพบ แตทั้งน้ี ไมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐท่ีจะปรับผูขายในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือ

ไมถูกตองนั้น

       ๖)  การตรวจรบัพสัดทุีป่ระกอบกนัเปนชดุหรอืหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึง่ไปแลว

จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนา

หนวยงานของรัฐเพื่อแจงใหผูขายทราบภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ

       ๗)  ถากรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไมยอมรบัพสัด ุโดยทาํความเหน็แยงไว ใหเสนอหวัหนาหนวยงาน

ของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตามขอ ๔) หรือ

ขอ ๕) แลวแตกรณี



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๐

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

       ๘)  กรณีผูขายสงมอบพัสดุลาชาเกินกําหนดตามใบสั่งซื้อหรือขอตกลงในสัญญาใหคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุรายงานผลการตรวจรับพัสดุพรอมเสนอความเห็นคาปรับที่สงมอบเกินกําหนดตอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ เพื่อแจงสงวนสิทธิ์คาปรับใหผูขายทราบ

๓. หัวหนาเจาหนาที่เขต/เจาหนาที่เขต

 เพ่ือใหการดําเนินการดานการพัสดุของเขตเปนไปตามแนวทางหลักเกณฑการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ

ที่มิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 

๒๔ กมุภาพันธ ๒๕๕๘ และตามนยัแหงพระราชบญัญัตกิารจดัซ้ือจดัจางและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซ้ือจดัจางและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูตรวจราชการ ซึง่เปน

ผูไดรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่เขตและเจาหนาที่เขตขึ้น

จํานวนตามความเหมาะสม โดยใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุเฉพาะภายในเขตสุขภาพของตน 

สําหรับบุคลากรที่เหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนหัวหนาเจาหนาที่และเจาหนาที่พัสดุคือผูที่ไดเคยดําเนินการเกี่ยวกับ

เรือ่งพสัดมุาแลว ไดแก รองผูอาํนวยการฝายบริหาร เภสชักร หรอืบคุลากรทีดํ่ารงตําแหนงเจาหนาทีพ่สัดุ เปนตน

 เนื่องจากการจัดซื้อรวมในระดับเขตจะมีรายละเอียด ข้ันตอนงานที่จะตองดําเนินการมาก เพื่อใหการ

ดําเนนิงานมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ เขตอาจมกีารจดัตัง้เปนหนวยดาํเนนิงานในการจดัซือ้รวมระดบัเขต ซึง่อาจจะเปน

สวนหนึ่งของสํานักงานเขตสุขภาพ หรือใชสํานักงานเขตสุขภาพเปนหนวยงานรับผิดชอบประจําและมอบหนาที่

ใหมีผูรับผิดชอบเฉพาะที่ชัดเจน หรืออาจแบงรายการยาเปนกลุมและมอบหมายผูรับผิดชอบเปนรายจังหวัด/

กลุมจังหวัด โดยดําเนินการจัดซื้อรวมในนามเขตก็ได ทั้งนี้ จะใชวิธีการดําเนินการแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับขอตกลง

และบริบทของแตละเขตนั้นๆ

 หัวหนาเจาหนาทีเ่ขต/เจาหนาทีเ่ขต มหีนาที ่ปฏิบตัติามพระราชบญัญตักิารจัดซือ้จัดจางและการบริหาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้

 ๑. จดัทาํแผนจัดซ้ือเสนอหวัหนาหนวยงานของรฐั เพือ่ใหความเห็นชอบ และเผยแพรแผนดงักลาวในระบบ

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และปดประกาศทีห่นวยงาน โดยแผนจัดซือ้ตองประกอบดวยรายการอยางนอย คอื 

ชือ่โครงการหรอืรายการทีจ่ะจดัซ้ือ วงเงนิ ระยะเวลาทีค่าดวาจะจัดซือ้ หรือรายการอืน่ๆ ทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด

 ๒. จัดทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผูตรวจราชการปฏิบัติ

ราชการแทน หรือ อธิบดี แลวแตกรณี) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอ

ดําเนินการจัดซื้อรวมเขต และใชสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๑

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 ๓. เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑท่ีมิใชยา ตอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ

 ๔. ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือ เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่ 

และตองมขีอมลูประกอบการรายงาน ดงันี ้(ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๒)

     ๔.๑ เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ

     ๔.๒ ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาหรือเวชภัณฑมิใชยาที่จะดําเนินการ

  จัดซื้อ

     ๔.๓ ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

     ๔.๔ วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวา

  จะซื้อในครั้งนั้น

     ๔.๕ กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ

     ๔.๖ วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น

     ๔.๗ หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

     ๔.๘ ขอเสนออ่ืนๆ เชน การขออนุมตัแิตงตัง้คณะกรรมการตางๆ ทีจ่าํเปนในการซือ้ การออกประกาศ

  และเอกสารเชิญชวน

 ๕. กรณีจัดซื้อโดยโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Bidding : e-bidding) 

     ๕.๑ ใหเจาหนาที่ เผยแพรรางเอกสารประกวดราคาและคุณลักษณะเฉพาะของยา/เวชภัณฑที่มิใชยา 

ในเว็บไซดของสวนราชการ และเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

  (๑) การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูใน

       ดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่จะใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก

       ผูประกอบการหรือไมก็ได

  (๒) การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานของรัฐนํารางประกาศและ

       รางเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก

       ผูประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา ๓ วันทําการ เพื่อใหผูประกอบการมีความคิดเห็นไปยัง

       หนวยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจางโดยตรง โดยเปดเผยตัว

     กรณีที่มีผูมีความคิดเห็น ใหหัวหนาเจาหนาที่รวมกับคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงานหรือ

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ พจิารณาวาสมควรดาํเนนิการปรบัปรงุแกไขหรอืไม โดยใหดาํเนนิการตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔๗



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๒

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

     ๕.๒ ใหหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการเผยแพรประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิสในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลางและของหนวยงานของรฐัภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

ดังนี้

  (๑) การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

       ใหกําหนดไมนอยกวา ๕ วันทําการ

  (๒) การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

       ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ

  (๓) การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

       ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๒ วันทําการ

  (๔) การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ใหกําหนดไมนอยกวา ๒๐ 

       วันทําการ

 ๖. หัวหนาเจาหนาที่เขตเสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส / คณะกรรมการซ้ือโดยวิธีคัดเลือก / คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

แลวแตกรณี พรอมความเห็นตอผูตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเห็นชอบและ

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

 ๗. ใหหัวหนาเจาหนาที่ประกาศผลผูชนะการซ้ือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศ

ของหนวยงานของรัฐนั้น และแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ตามแบบ

ที่กรมบัญชีกลางกําหนด

 ๘. จดัทาํหนงัสอืแจงผูชนะการเสนอราคาในการจดัซือ้รวม ใหมาทาํสญัญาจะซือ้จะขายฯ กบัทางราชการ

พรอมหลักประกันสัญญา

 ๙. จัดทํารางสัญญาใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครฐั เรือ่ง แบบสญัญาเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจางตามพระราชบญัญัตกิารจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑๐. รายงานคณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อรวมฯ เพื่อทราบผลการดําเนินการจัดซื้อรวม

 ๑๑. ดําเนินการแตกสัญญาแลวแจงเวียนสัญญาพรอมเอกสารแนบทายสัญญาใหทุกโรงพยาบาลหรือ

หนวยงานที่จัดซื้อรวมเขตทราบ เพื่อดําเนินการจัดซื้อตอไป

 ๑๒. กรณเีมือ่ครบกาํหนดสงมอบพสัดแุลวยังไมไดรบัมอบของ ใหจัดทํารายงานและหนงัสือแจงปรบัเสนอ

ผูตรวจราชการลงนาม เพื่อแจงปรับใหผูขายทราบ และรายงานคณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อรวมฯ เพื่อการ

ควบคุมกํากับและประเมินผลในภาพรวมของเขตตอไป



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 ๑๓. จัดทําหนังสือแจงสงวนสิทธิ์คาปรับใหผูขายทราบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

กรณีสงมอบพัสดุเกินกําหนด

 ๑๔. เมือ่สิน้สดุกระบวนการจดัซือ้จดัจาง ใหเจาหนาท่ีจดัทาํบนัทกึรายงานผลการพิจารณา รายละเอยีด

วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางพรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังตอไปนี้

       ๑๔.๑ รายงานขอซื้อตามขอ ๔.

       ๑๔.๒ เอกสารเกีย่วกบัการรบัฟงความคดิเห็นรางขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะซื้อ และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถามี)

       ๑๔.๓ ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

       ๑๔.๔ ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย

       ๑๔.๕ บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

       ๑๔.๖ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก

       ๑๔.๗ สัญญาจะซื้อจะขายฯ รวมทั้งการแกไขสัญญาฯ เปนหนังสือ (ถามี)

       ๑๔.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

 ท้ังนี ้การจัดซ้ือจัดจางทีไ่ดดาํเนินการผานระบบจดัซือ้จดัจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนิกส หนวยงานของรฐั

สามารถใชเอกสารท่ีจัดทําในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอเิลก็ทรอนกิสเปนเอกสารประกอบบันทกึรายงานผลได

หลักเกณฑ�และแนวทางการกําหนดและคัดเลือกรายการยา
และเวชภัณฑ�ท่ีมิใช�ยาท่ีจะจัดซื้อร�วมระดับเขต/กรม

๑) แนวทางการกําหนดรายการที่จะดําเนินการจัดซื้อรวม คือ รายการที่มีลักษณะดังตอไปนี้

 ๑) รายการที่โรงพยาบาลในทุกจังหวัดหรือโรงพยาบาลสวนใหญมีการใชเปนประจํา

 ๒) รายการที่มีปริมาณการใชสูง และ/หรือ มีมูลคาการใชรวมสูง

 ๓) รายการซึง่เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาตทิีอ่งคการเภสชักรรมหรือสภากาชาดไทยมไิดผลติออกจําหนาย 

หรือองคการเภสัชกรรมมีหนังสือแจงเวียนใหทราบวาไมสามารถจําหนายใหเขตนั้นได

 ๔) รายการที่ไดมีการขึ้นทะเบียนอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ของสํานักงบประมาณ 

ประเดน็สาํคัญทีจ่ะทาํใหการจดัซ้ือยารวมเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ จงัหวดัตางๆ /กรม ควรมีการรวมกันกาํหนด

และจัดทําบัญชีรายการยา/เวชภัณฑที่มิใชยารวม (Common list) ของเขต/กรมที่ชัดเจน ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญ

ทีจ่ะทาํใหการคดัเลอืกรายการทีจ่ะดาํเนนิการจดัซ้ือรวมมปีระสิทธิภาพสูงสุด และการพิจารณารายการท่ีจะนาํมา

คัดเลือกเพื่อดําเนินการจัดซื้อรวม อาจแบงกลุมไดดังนี้



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๔

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 กลุมที่ ๑ กลุมยา/เวชภัณฑที่มิใชยา ที่โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในเขต

    สวนใหญมีใชรวมกัน

 กลุมที่ ๒ กลุมยา/เวชภัณฑที่มิใชยา ที่โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสวนใหญมีใชรวมกัน

 กลุมที่ ๓ กลุมยา/เวชภัณฑที่มิใชยา ที่โรงพยาบาลชุมชนในเขตสวนใหญมีใชรวมกัน

๒) การคัดเลือกรายการพรอมดวยปริมาณที่จะดําเนินการจัดซื้อรวม

 กลวิธีการคัดเลือกรายการยา/เวชภัณฑที่มิใชยาที่จะดําเนินการจัดซื้อรวมกันนั้น มีขั้นตอนดังนี้

 ๑) รวบรวมรายการยา/เวชภัณฑท่ีมิใชยาจากโรงพยาบาลหรือหนวยงานในเขต/กรม โดยพิจารณาขอมูล

จากแผนปฏบิตักิารจดัซือ้ประจาํปของแตละโรงพยาบาล โดยรวบรวมขอมลูประมาณการใชแตละรายการเรยีงตาม

ลําดับมูลคามากไปนอย หรืออาจจะนํามูลคารวมของการใช ๑๐๐ อันดับแรกของปท่ีผานมาเปนขอมูลนําเขา

ในการพิจารณา โดยขอมูลท่ีจะนํามาดําเนินการจัดซื้อรวม ประกอบดวย ปริมาณที่ตองการจัดซื้อทั้งป ปริมาณ

ขั้นตํ่า/ปริมาณขั้นสูงที่จะส่ังซ้ือในแตละคราว และราคาตอหนวย โดยปกติใหดําเนินการจัดซื้อรวมโดยประกาศ

เชิญชวนทั่วไปดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)

 กรณรีายการท่ีไดคัดเลือกมกีารข้ึนทะเบียนอยูในบญัชนีวตักรรมไทยของสํานักงบประมาณ หากโรงพยาบาล

หรือหนวยงานในเขต/กรม ไดมีการพิจารณารวมกันแลวเห็นวา ยา/เวชภัณฑมิใชยาที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย

รายการดังกลาวมีมูลคาการใชสูง และเห็นพองกันวาจะใชยา/เวชภัณฑมิใชยาจากบริษัทที่ไดรับการขึ้นทะเบียน

นวัตกรรมไทยรายการนั้นๆ ก็สามารถดําเนินการจัดซื้อรวมโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวง

กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และตอรองราคาโดย

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก หรือคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใหไดราคาที่ตํ่ากวาที่ประกาศไว

ในบัญชีนวัตกรรมไทยฯ 

 ๒) คณะกรรมการอํานวยการจัดซื้อรวมฯ กําหนดรายการและวงเงินที่จะดําเนินการจัดซ้ือรวม โดยใช

ขอมูลจากขอ ๑ ประกอบการพิจารณา และมอบใหหัวหนาเจาหนาที่เขตดําเนินการจัดซื้อรวมตอไป 

 ทั้งนี้ การดําเนินการจัดซื้อรวมระดับเขต เปนการดําเนินการโดยราชการสวนกลาง โดยปลัดกระทรวง

สาธารณสุขมอบอํานาจใหผูตรวจราชการแตละเขตปฏิบัติราชการแทนในฐานะหัวหนาหนวยงานของรัฐ ดังนั้น 

คําสั่ง ประกาศ หนังสือราชการที่เกี่ยวของ จึงตองดําเนินการตามระเบียบงานสารบัญในนามสํานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข

๓) วิธีการในการดําเนินการจัดซื้อรวม 

 อาจดําเนินการจัดซื้อรวมแยกเปนกลุมๆ ตามความจําเปนหรือตามความเหมาะสมของยา/เวชภัณฑ

ที่มิใชยา แตละประเภท หรือแยกกลุมตามวิธีการในการจัดซื้อ โดยสามารถแตงต้ังคณะกรรมการแยกแตละกลุม 

เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และสามารถกระจายแบงหนาที่ใหกับผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมมากขึ้น



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 กรณียาอาจแบงกลุมตามประเภทของยา เชน กลุมยาออกฤทธิ์ตอหัวใจและหลอดเลือด กลุมยาปฏิชีวนะ 

หรือกลุมยาท่ัวไป เปนตน กรณเีวชภณัฑทีม่ใิชยา อาจแบงกลุม เชน วัสดุทนัตกรรม ฟลมเอกซเรย เลนสแกวตาเทยีม 

ขอเขาเทียม ผากอสสําลีและเฝอก หลอดฉีดยาและเข็มฉีดยา วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน

การพิจารณาผล

 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/คณะกรรมการซ้ือโดยวิธีคัดเลือก/

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สรุปผลการจัดซื้อวาผูเสนอราคารายใดเปนผูไดรับการคัดเลือก โดยเสนอ

รายงานผานหวัหนาเจาหนาทีต่อผูตรวจราชการ เพือ่พจิารณาเห็นชอบและเมือ่อนมุติัสัง่ซือ้สัง่จางแลว ใหหวัหนา

เจาหนาที่ประกาศผลผูชนะการซื้อหรือจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน

ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน

ของรัฐนัน้ และแจงใหผูเสนอราคาทกุรายทราบผานทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส (e-mail) ตามแบบทีก่รมบญัชีกลาง

กําหนด

การทําสัญญาหรือข�อผูกพัน

 เมือ่หวัหนาเจาหนาทีป่ระกาศผลผูชนะการซือ้หรอืจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

ครบ ๗ วันพนระยะเวลาการอุทธรณแลว จึงจะเชิญผูชนะการซื้อมาทําสัญญาเพื่อมิใหเกิดปญหาในรายละเอียด

การปฏิบัติในภายหลัง สัญญาที่จะใชดําเนินการใหใชสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ซึ่งเปน

รูปแบบสญัญาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั เรือ่ง แบบสญัญา

เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจางตามพระราชบัญญตักิารจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกาํหนด

ระยะเวลาในสญัญาอยางนอย ๑๒ เดอืน หรือตามทีเ่ขต/กรมเห็นสมควร และเพือ่ความคลองตวั ปลดักระทรวง

สาธารณสุข/อธิบดี ควรมอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือหนวยงานตางๆ ในเขต/กรม สามารถ

ออกใบสั่งซื้อตามความตองการใชแตละคราวของโรงพยาบาลหรือหนวยงานตนเองไดตามสัญญา

 ทั้งนี้ ในการจัดทําสัญญาจะซื้อจะขายฯ ดังกลาวขางตนนั้น ยังตองมีเอกสารแนบทายสัญญา ไดแก

 - รายการยา/เวชภัณฑที่มิใชยา และราคาตอหนวย

 - รายการคุณลักษณะเฉพาะ

 - ใบเสนอราคา

 - บัญชีรายช่ือโรงพยาบาลหรือหนวยงานทุกแหง พรอมทั้งระบุปริมาณความตองการซื้อยา/เวชภัณฑ

ที่มิใชยาตลอดระยะเวลาของสัญญาของแตละโรงพยาบาล/หนวยงาน ปริมาณข้ันสูงและปริมาณข้ันต่ําในการ

ออกใบสั่งซื้อแตละคราวของแตละโรงพยาบาล/หนวยงาน



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๖

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 - หนังสือมอบอํานาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อธิบดี มอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือ

หนวยงานตางๆ ในเขต/กรม ออกใบสั่งซื้อตามความตองการใชแตละคราวของแตละโรงพยาบาลหรือหนวยงาน

ตนเองไดตามสัญญา (ถามี)

 อนึ่ง สัญญาจะซื้อจะขายฯ หากมีการปรับแกไขเพ่ิมเติมจากรูปแบบสัญญาตามประกาศคณะกรรมการ

นโยบายการจดัซือ้จดัจางและการบริหารพสัดภุาครฐัทีก่าํหนดไวขางตน จะตองสงรางสญัญาใหสาํนกังานอยัการ

สูงสุดพิจารณา

การจัดซื้อและจัดส�ง

 เมือ่จัดทาํสัญญาจะซือ้จะขายฯ เปนท่ีเรยีบรอยแลว ใหฝายเลขานกุารคณะกรรมการอาํนวยการจดัซ้ือรวมฯ 

ดําเนินการจัดสงสําเนาสัญญาฯ พรอมเอกสารแนบทายสัญญาใหโรงพยาบาลหรือหนวยงานทุกแหงที่เกี่ยวของ

ในเขต/กรมทราบ เพือ่จดัซือ้ตามสัญญาตอไป กรณท่ีีปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อธิบด ีมอบอาํนาจใหผูอํานวยการ

โรงพยาบาล/หนวยงานออกใบสั่งซื้อตามความตองการเปนคราวๆ ไปตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ ใหโรงพยาบาล

หรือหนวยงานตางๆ สงใบสั่งซื้อโดยตรงไปยังบริษัทผูจําหนายตามสัญญาฯ และระบุในใบสั่งซื้อใหสงมอบพัสดุ

ทีโ่รงพยาบาล/หนวยงานของตนเอง สวนกรณทีีป่ลัดกระทรวงสาธารณสขุ/อธิบดี มิไดมอบอํานาจใหผูอํานวยการ

โรงพยาบาล/หนวยงานออกใบสัง่ซือ้ ผูลงนามออกใบสัง่ซ้ือจงึตองเปนผูทีล่งนามผูจะซือ้ตามสัญญาฯ ผูตรวจราชการ

ไดรบัมอบอาํนาจจากปลดักระทรวงสาธารณสขุจะมอบอํานาจตอใหผูอ่ืนไมได (ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗)

การชําระเงิน

 เมื่อบริษัทผูจําหนายไดสงมอบยา/เวชภัณฑท่ีมิใชยาครบถวนตามใบสั่งซื้อแลว ใหโรงพยาบาลหรือ

หนวยงานตางๆ ดําเนินการดังตอไปนี้

 ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองรีบดําเนินการตรวจรับใหเสร็จสิ้น และใหเจาหนาที่การเงินวางฎีกา

ขอเบิกเงินโดยมิชักชา นับแตวันที่บริษัทผูจําหนายไดสงมอบยา/เวชภัณฑที่มิใชยา ถูกตองครบถวนแลว

 ๒. เรงรัดติดตามฎีกาที่คลังจังหวัด/อําเภอ แลวแตกรณี ซึ่งไดตรวจอนุมัติแลว

 ๓. ใหโรงพยาบาลเตรียมความพรอมในการจายเงินแกบริษัทผูจําหนายโดยเร็ว

 โดยสรปุโรงพยาบาลหรือหนวยงานตางๆ จะตองดําเนนิการเพือ่ใหพรอมจายเงนิ ใหแกผูจาํหนายโดยเรว็ 

นับแตวันที่ไดรับมอบยา/เวชภัณฑที่มิใชยาดังกลาว



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๗

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

การควบคุมกํากับและติดตามประเมินผล

 การควบคุมกํากับและติดตามประเมินผล ใหดําเนินการโดยสํานักงานเขต/กรม และใหโรงพยาบาลหรือ

หนวยงานดาํเนนิการภายในวงเงินและระยะเวลาทีก่าํหนดตามสญัญา กรณีมีความตองการใชยา/เวชภณัฑทีม่ใิชยา

เพ่ิมขึ้นในสถานการณจําเปนเรงดวน หรือเพ่ือประโยชนของสวนราชการ มากกวาวงเงินท่ีกําหนดในสัญญา 

สามารถดําเนินการจัดซื้อในลักษณะการ repeat order โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ใหโรงพยาบาลหรอืหนวยงานตางๆ ทีร่วมโครงการจดัซือ้รวม สรปุปรมิาณการจดัซือ้รายการยา/เวชภณัฑ

ที่มิใชยา และผลการติดตามคุณภาพของยา/เวชภัณฑที่มิใชยา ตามชวงระยะเวลาที่คณะกรรมการอํานวยการ

จัดซื้อรวมฯ กําหนด สงใหฝายเลขานุการทราบ เพื่อรวบรวมสรุปเปนรายงานรวม เปรียบเทียบกับปริมาณ

ตามสญัญา และเปรยีบเทยีบกบัราคาทีจ่ดัซือ้เดมิ เพือ่เปนขอมลูทีน่าํไปใชประเมนิผลความประหยดัทีเ่กิดขึน้ในระบบ 

ทัง้ในเชงิงบประมาณท่ีใชและคุณภาพยา/เวชภณัฑทีมิ่ใชยาทีไ่ดรบั เพือ่เสนอคณะกรรมการอํานวยการจดัซือ้รวมฯ 

พิจารณาตอไป

การรายงาน

 การรายงานผลการดําเนินงานในการจัดซื้อยา/เวชภัณฑที่มิใชยารวมกันมี ๒ ระดับ ดังนี้

 ๑. การรายงานในระดับเขต/กรม

     ใหโรงพยาบาลหรือหนวยงานทุกแหงในโครงการ สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑที่มิใชยา

ในรายการตางๆ ตามที่ไดตกลงไวภายหลังวันครบกําหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกับบริษัท หรือทุกระยะเวลา

ทีก่าํหนด เชน ทกุ ๓ เดอืน เปนตน ใหฝายเลขานกุารทราบภายใน ๑๕ วนั เพือ่สรปุเสนอคณะกรรมการอาํนวยการ

จัดซื้อรวมฯ ทราบ

 ๒. การรายงานกระทรวงสาธารณสุข

     ใหฝายเลขานกุารคณะกรรมการอาํนวยการจดัซือ้รวมฯ รายงานผลการดาํเนนิงานในการจดัซือ้รวมกนั

ใหกระทรวงสาธารณสุขทราบเม่ือมีการดําเนินการจัดซื้อรวมทุกครั้ง โดยรายงานตามรายละเอียดท่ีไดกําหนด

และแจงใหโรงพยาบาลหรือหนวยงานทราบ หลังจากที่ไดจัดทําสัญญาจะซื้อจะขายฯ ยา/เวชภัณฑที่มิใชยากับ

บริษัทผูจําหนายแลวภายใน ๕ วัน และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ตกลงกับบริษัทหรือทุกระยะเวลาที่กําหนด เชน 

ทุก ๓ เดือน เปนตน ใหสงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจริงเทียบกับที่คาดวาจะจัดซื้อในครั้งแรก เพื่อสวนกลางจะได

ประมวลผลในภาพรวมไดวาการดําเนินการของเขต/กรมตางๆ กอใหเกิดความประหยัดข้ึนในระบบไดเพียงใด 

เพื่อนําสรุปขอมูลรายงานเสนอกระทรวงสาธารณสุขและคณะรัฐมนตรีทราบตอไป และรวบรวมขอมูลดานราคา

ในภาพรวมแจงกลับใหจังหวัดและโรงพยาบาลตางๆ ที่เกี่ยวของทราบ เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบประกอบ

ในการดําเนินการในครั้งตอๆ ไป



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๒๘

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

 ๓. ใหทุกเขต/กรม สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑท่ีมิใชยา และปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ 

(ถามี) ทุกระยะ ๖ เดือน เพื่อที่กระทรวงสาธารณสุขจะไดรวบรวมและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงแนวทาง

การปฏิบัติใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป

การปฏิบัติกรณีที่มีป�ญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามมาตรการฯ

 ใหเขต/กรมตางๆ ดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดดังกลาว กรณีเขต/กรมใดมีปญหาหรืออุปสรรค 

ไมสามารถปฏิบัติหรือดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในประเด็นใดใหแจงเหตุผลความจําเปนและขออนุมัติ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดําเนินการเปนกรณีไป

 อน่ึง เนื่องจากการดําเนินการจัดซื้อรวมในระดับเขตหรือกรมนี้เปนมติที่คณะรัฐมนตรีใหกระทรวง

สาธารณสุขดําเนินการ ดังนั้นจึงถือเปนหนาที่ที่ขาราชการผูท่ีเก่ียวของจะตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัดตาม

ที่บัญญัติในมาตรา ๘๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

 มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้

 (๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ/ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๙

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการจัดซื้อโดยว�ธ�ต�างๆขั้นตอนการจัดซื้อโดยว�ธ�ต�างๆ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง

และการบร�หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๓๐

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินการโดยละเอียดมีอยูในภาคผนวกแนบทาย

ที่มา : เว็บไซดระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของกรมบัญชีกลาง



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๑

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินการโดยละเอียดมีอยูในภาคผนวกแนบทาย

ที่มา : เว็บไซดระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของกรมบัญชีกลาง



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๓๒

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินการโดยละเอียดมีอยูในภาคผนวกแนบทาย

ที่มา : เว็บไซดระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของกรมบัญชีกลาง



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๓

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข�อง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

รายละเอียดการดําเนินการรวมการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ รับทราบการรายงานความกาวหนาการดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข)

มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่๒๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๘ รบัทราบแนวทางการดําเนนิการตามมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ 

หนงัสอืคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจดัจางและการบรหิารพสัดภุาครัฐ ดวนทีสุ่ด ท่ี กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/

ว๔๑๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market e-market) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค 

๐๔๐๕.๒/ว๔๕๓ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการกรณีมีผูเสนอราคารายเดียว

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ที่ กค 

๐๔๐๕.๒/ว๐๑๘๒๙๖ วนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ขอหารอืแนวทางปฏบัิติกรณมีาตรการเพิม่ประสิทธภิาพ

ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค 

๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๘ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อจัดจางกรณีมีผูเสนอราคา

ตํ่าสุดเทากันหลายราย หรือมีผูไดคะแนนรวมสูงสุดเทากันหลายราย 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๗๖๑/๒๕๖๑ เรื่องมอบอํานาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑมิใชยารวมระดับเขต

ตรวจราชการหรือเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ที่ กค 

๐๔๐๕.๒/ว๕๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เรื่อง ซอมความเขาใจการกําหนดเรื่อง ขอตกลงคุณธรรม หรือ

นโยบายและแนวทางการทจุรติในการจดัซือ้จดัจาง และตัดคณุสมบตัขิองผูยืน่ขอเสนอตามทีค่ณะกรรมการ 

ปปช. กําหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๓๔

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

๒๕.

๒๖.

หมายเหตุ : สามารถคนหากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ จากเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ 

     กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th)

หนงัสอืกรมบัญชีกลาง ท่ี กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง คูมอืแนวทางการประกาศ

รายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค 

๐๔๐๕.๒/ว๒๕๔ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการรับของแถม

หนังสอืคณะกรรมการวนิิจฉัยปญหาการจัดซือ้จัดซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั ดวนทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 

๐๔๐๕.๓/ว ๓๕๐ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซอมความเขาใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๕๖ วรรคหนึ่ง

หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน ดวนท่ีสุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/ว๓๗๔ วันที่ 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการอุทธรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หนังสอืคณะกรรมการวนิิจฉัยปญหาการจัดซือ้จัดซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั ดวนทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 

๐๔๐๕.๒/ว๔๕๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย 

สวนสนบัสนุน หรือสวนอืน่ใดเพิม่เตมิจากทีห่นวยงานของรฐักาํหนดไวในขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว๒๒๘๐ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่

หนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 

แนวทางปฎิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุหรือยี่หอของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผูยื่นขอเสนอของหนวยงานของรัฐกรณีการกําหนด

สิ่งที่ไมใชสาระสําคัญ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ)

๐๔๐๕.๒/ว๒๙๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ตัวอยางหนังสือคํ้าประกัน 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของสวนราชการ

และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒



ภาคผนวกภาคผนวก

- คู�มือการบันทึกข�อมูลและตัวอย�าง

- เอกสารที่เกี่ยวข�อง





กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๗

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๓๘

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓๙

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๔๐

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔๑

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๔๒

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔๓

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๔๔

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔๕

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๔๖

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔๗

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๔๘

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔๙

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๕๐

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



ตัวอย�าง

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๕๑

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๕๒

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๕๓

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๕๔

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
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กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙๗

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๙๘

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๙๙

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๑๐๐

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๐๑

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข๑๐๒

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐๓



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐๔



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐๕



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐๖



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐๗



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐๘



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐๙



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๐



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๑



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๒



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๓



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๔



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๕



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๖



กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ�การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ�ที่มิใช�ยาของกระทรวงสาธารณสุข

๑๑๗





กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Health Administration Division, Office of the Permanent Secretary

Ministry of Public Health, Thailand



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
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ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 12 เมษายน 2564 
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 ของกระทรวงสาธารณสุข โดย กองบริหารการสาธารณสุข 
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