
Supplier day 

งานเวชภณัฑท์างการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปี พ.ศ.2562
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งานเวชภณัฑท์างการแพทย์ รพ.รามาธิบดี

 โรงพยาบาลรามาธบิดี (อาคารหลกั)

 ศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์

 ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตัน์

 สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์

▰ เป็นศนูยร์วมการจดัหาเวชภณัฑท์างการแพทย์
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การน าเข้าเวชภณัฑท์างการแพทยช์นิดใหม่

แบบฟอร์มที่ 1

• ขออนมุตัิการใช้เวชภณัฑ์ฯ ชนิด
ใหม่

แบบฟอร์มที่ 2

• ขออนมุตัิการใช้เวชภณัฑ์ฯ กรณี
เร่งด่วน

แบบฟอร์มที่ 3

• ขอบริจาค

แบบฟอร์มที่ 4 

• การใช้เวชภณัฑ์แบบมไิด้ขออนมุตัิ
ลว่งหน้า

แบบฟอร์มที่ 5

• วิธีการจดัหาเวชภณัฑ์ฯตาม พรบ. การจดัซือ้จดัจ้าง 
และการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560

Down lode เอกสารได้ที่ 
https://goo.gl/CyW31m



แบบฟอรม์ท่ี 1 ขออนุมัติการใช้เวชภณัฑ์ฯ ชนิดใหม่ แบบฟอรม์ท่ี 2 ขออนุมติัการใช้เวชภณัฑฯ์ กรณีเรง่ด่วน 



แบบฟอรม์ท่ี 3 ขออนุมติัการใช้เวชภณัฑก์ารแพทยช์นิดใหม ่(ชัว่คราว) แบบฟอรม์ท่ี 4 ขออนุมติัการใช้เวชภณัฑฯ์ แบบมิได้ขออนุมติัล่วงหน้า 



แบบฟอรม์ท่ี 5 วิธีการจดัหาเวชภณัฑท์างการแพทยต์าม พรบ.การจดัซ้ือจดั
จ้างและบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560



การจดัหาเวชภณัฑท์างการแพทย์ ตาม พรบ.การจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 หมวด 6 มกราคม 2560
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แบบประกาศเชญิชวนทัว่ไป
แบบคดัเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจง
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การด าเนินการจดัหาเวชภณัฑท์างการแพทย์

ท าสญัญา

• 14วนั

ประกาศผู้
ชนะ

• 1 วนั

สง่พสัดุ

• 15วนั

คณะกรรมก
ารเซ็นต์
เอกสาร

• 15วนั

รายงานผล

• 6 วนั

คดัเลือก

• 45วนั

ประกาศ
เชิญชวน

• 15วนั

ร่างประกาศ

• 3วนั

รายงานขอ
ซือ้

• 10วนั

เผยแพร่แผน

• 10วนั

อนมุติั

หลกัการ
จดัหา

• 10วนั

ท าสญัญา

• 14วนั

ประกาศผู้
ชนะ

• 1 วนั

สง่พสัดุ

• 15วนั

คณะกรรมก
ารเซ็นต์
เอกสาร

• 30วนั

รายงานผล

• 10วนั

รายงานขอ
ซือ้

• 15วนั

เผยแพร่แผน

• 10วนั

อนมุติั

หลกัการ
จดัหา

• 10วนั

ท าสญัญา

• 14วนั

ประกาศผู้
ชนะ

• 1 วนั

สง่พสัดุ

• 15วนั

คณะกรรมก
ารเซ็นต์
เอกสาร

• 15วนั

รายงานผล

• 14วนั

คดัเลือก

• 45วนั

ออกหนงัสือ
เชิญ

• 10วนั

รายงานขอ
ซือ้

• 10วนั

เผยแพร่แผน

• 10วนั

อนมุติั

หลกัการ
จดัหา

• 10วนั

ประกาศเชิญชวนทัว่ไป

เฉพาะเจาะจง

คดัเลอืก

105 วนั

144 วนั

144 วนั



การเตรียมตวัเพื่อท าสญัญา
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ส่ว
นท

ี่ 1 1.สเปคกลาง

2.แบบฟอร์มท่ี 5 วิธีการจดัหา
เวชภณัฑ์ทางการแพทย์ ส่ว

นท
ี่ 2 1.ใบเสนอราคา (ไมต่อ้งระบวุนัที่)

2.สเปคสนิคา้

3.รายละเอยีดแคตตาลอ็คสนิคา้

4.หนงัสอืมอบอ านาจ (ระบวุนัที ่แบบฟอรม์ตามเอกสารแนบหมายเลข4)

5.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ)

6.หนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ

7.ใบทะเบยีนการคา้กรมสรรพากร

8.ใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนบริษทั จ ากดั

9.ใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (กพ.20)

10.ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองบรษิทัฯ

11.หนงัสอืบรคิณหส์นธิ

12.เงือ่นไขและขอ้ก าหนดทัว่ไป (ขอ้9)



แผนการด าเนินการในการท าสญัญา ปีงบประมาณ
2564-2565

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จดัท าสเปคกลาง

จดัท าแผน

จดัท าโครงการ

พจิารณาการจดัหา

จดัท าสญัญา 

10
หมายเหต ุกรณี : เวชภณัฑฯ์ ทีม่มีลูค่าใช ้> 500,000 บาท/ปี

: เวชภณัฑฯ์ ทีอ่ยู่ในบญัชรีายชื่อเวชภณัฑฯ์ท ัว่ไป
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แนวทางการด าเนินการในการเปลี่ยนแปลงเวชภณัฑท์างการแพทย์

การเปลีย่น 

Vendor

การขอ

เปลีย่นรหสั

เวชภณัฑฯ์

การขอเพิม่

ขนาด

เวชภณัฑฯ์

การขอปรบั

ลดราคา

เวชภณัฑฯ์

การขอปรบั

เพิม่ราคา

เวชภณัฑฯ์



การเปลีย่น Vender
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เอกสาร เปลีย่น Vender 

1. หนังสอืแจ้งขอเปล่ียน Vender จากเดิมบริษัทอะไรเป็นบริษัทอะไร

2. หนังสอืขอยกเลิกการจ าหน่ายของบริษัทเดิม

3. ใบ certificate

4. หนังสอืประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ (อย.)

5. ใบเสนอราคา

6. แคตตาลอ็ก
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การขอเปลีย่นรหสัเวชภณัฑฯ์

เอกสารประกอบดว้ย

1. หนังสอืแจ้งขอเปล่ียนรหัสสนิค้าจากบริษัทผู้ผลิต

2. แบบฟอร์มขอเปล่ียนรหัสสนิค้า ต้องให้ผู้ใช้เซน็รับรอง

3. แคตตาลอ็ก

4. หนังสอืประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ (อย.)
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การขอเพิม่ขนาดเวชภณัฑฯ์

เอกสารประกอบดว้ย

1. แบบฟอร์มขอเพ่ิมขนาดเวชภัณฑท์างการแพทย์

2. แคตตาลอ็ก ทั้งของเดิม และของใหม่ที่ขอเพ่ิมขนาด

3. หนังสอืประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ (อย.)
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การขอปรบัลดราคาเวชภณัฑฯ์

เอกสารประกอบดว้ย

1. แบบฟอร์มขอปรับลดราคาเวชภัณฑท์างการแพทย์ 

ราคาทุน ปรับลดได้เลย ส่วน ราคาขาย จะปรับลดเมื่อไม่มีสนิค้า

เดิมค้างอยู่ในโรงพยาบาล
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การขอปรบัเพิม่ราคาเวชภณัฑฯ์

เอกสารประกอบดว้ย

1. แบบฟอร์มขอปรับราคาเวชภัณฑท์างการแพทย์ 

2. หนังสอืประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ (อย.)

นัดประชุมเพ่ือพิจารณาราคา

ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการเวชภัณฑท์างการแพทย์



ประเดน็ปัญหา
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 เปล่ียน Vender หลัง จากท าสญัญาเสรจ็เรียบร้อยแล้ว

 บริษัทไม่แจ้งรายการที่ยกเลิกจ าหน่าย

 ส่งสนิค้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด

 สนิค้าขาดส่งบ่อย

 การแลกเปล่ียนสนิค้าล่าช้า

 น าเวชภัณฑฯ์ มาใช้กบัผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต

 ส่งใบยืมเวชภัณฑฯ์ Consignment ล่าช้า

 การวาง Bank Guarantee ในการท าสญัญา



สรปุ แนวทางปฏิบติัของงานเวชภณัฑท์างการแพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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• ผ่านคณะกรรมการเวชภณัฑท์างการแพทย์เวชภณัฑฯ์ ชนิดใหม่

• ผ่านผูอ้  านวยการโรงพยาบาล อนุมตั ิก่อนการใช ้24 ชม.เวชภณัฑฯ์ กรณีเร่งด่วน

• ด าเนินการใหเ้รยีบรอ้ยก่อนใชง้านการเปลี่ยน Vender

• ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการฯการปรบัข้ึนราคา

• ทางโรงพยาบาลไมอ่นุญาตใหท้างบรษิทัขายสนิคา้ใหผู้ป่้วยหรอืแพทยโ์ดยตรงหากไม่ปฏบิตัติามระเบยีบของโรงพยาบาล สนิคา้ที่ใชไ้ปแลว้ตอ้ง

บรจิาคเท่านั้น



ทางโรงพยาบาลมีนโยบายการใช้ Barcode 

เพ่ือระบรุายการสินค้า
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User ยิง Barcode ที่ขา้งกลอ่ง แทนการ Key ขาย



“ งานเวชภณัฑท์างการแพทย์
ไดด้ าเนินการตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

2020
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THANKS!


