
การจัดซื้อจัดหายา 
ปีงบประมาณ 2563-2565

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 

28 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรับทราบ ในการเตรียมเอกสารในการ น าเสนอยาใหม่ ยาตัวอย่าง
2. เพื่อรับทราบ ในการเตรียมเอกสารในการ ด าเนินการจัดหาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
3. การจัดท าคุณลักษณะเฉพาะของยา (Specification)
4. เพื่อรับทราบ ในการเตรียมเอกสารในการ ด าเนินการจัดหาโดยวิธี
คัดเลือก
5. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหา
6. ปัญหาที่พบ ในการด าเนินการจัดหา
7. ผลการประเมินผู้ขาย



1.การน าเสนอยาเข้าใหม่ปี 2562

1. ยาต้นแบบ (original) ทีไ่ม่มี ยาสามัญ (monopoly)
A. New chemicals
B. New Dosage Form
C. Biologic Drugs

– กรณีเป็นยา Biosimilar ต้องเสนอเอกสารและส่งอ่านโดยผู้เชี่ยวชาญ

D. New Strength 
– แพทย์ผู้ต้องการใช้ยาท าหนังสือแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการท าเสนอ

ยาขนาดใหม่
– เรียน หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม  ยื่นที่ ธุรการฝ่ายเภสัชกรรม (คุณศิริพร)

1. เอกสารการท าเสนอยาเข้าโรงพยาบาล (Check List)
 เอกสาร 1   แบบฟอร์มแสดงความจ านงในการน าเสนอยาเข้าในบญัชยีาของโรงพยาบาลรามาธบิดี
 เอกสาร 2   เกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลรามาธิบดี
 เอกสาร 3   รายชื่อสถานพยาบาลที่มียาเข้า (รพ.มหาวิทยาลัย/รพ. ศูนย์/รพ.ทั่วไป >400 เตียง)
 เอกสาร 4   ใบเสนอราคายา
 เอกสาร 5   แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมส าหรับการเสนอยาเข้าในบัญชียาของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี
 เอกสาร 6 ตารางสรุปข้อมูลรายการยา
 เอกสาร 7 ตารางสรุปรายการเอกสาร
 เอกสาร 8   ตารางข้อมูลส าหรับรายการชวีวัตถุ
 เอกสาร 9   ข้อมูลจากแพทย์ผู้เสนอและสนับสนุน
 เอกสาร 10  ตารางเปรียบเทียบยา
 เอกสาร 11  รูปภาพผลิตภัณฑ์ (รูปภาพสี เสนอตามตัวอย่างรูปภาพยา)
 เอกสาร 12  ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์

เอกสารการน าเสนอยาเข้าใหม่ (check lists)
https://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/th/pharmacist_document-th



2. ส่งเอกสารทั้งหมด จ านวน 2 ชุด (ต้นฉบับ+ส าเนา) ที่คุณพลอยปภัส ฐิติกุลเรืองทวี
งานบริหารโรงพยาบาล อาคารบริหาร (อาคารเรียนรวม) ชั้น 2
(ploythiti69@gmail.com) 

3. เตรียมเอกสารเป็น PDF File ท า Bookmark เรียงหัวข้อตาม Checklists ส่งมาที่ 
purchasing.rama@gmail.com

4. ติดตามอ่านประกาศเรียกเอกสารเพิ่มที่ฝ่ายเภสัชกรรม อาคาร 1 ชั้น 1

5. กรณีตรวจสอบพบว่าเอกสารแต่ละชุดหรือเอกสารที่เป็นกระดาษกับ File ไม่ตรงกัน 
จะไม่พิจารณายานั้น หรือถ้าพิจารณารับไปแล้วจะตัดยาน้ันออกจากโรงพยาบาล

6. ฝ่ายเภสัชกรรมจะไม่รับเอกสารกรณีส่งเกินก าหนดเวลาที่แจ้งไว้ในประกาศ
7. โรงพยาบาลงดรับการเสนอยา Generic ระหว่างปี หรือ รับไว้เพื่อประเมิน

ผลการรักษา และน าไว้เป็นยาใน list ส าหรับคัดเลือกในรอบถัดไป มกราคม 2562

เอกสารการน าเสนอยาเข้าใหม่ (check lists)

ก าหนดเวลาการส่งเอกสารเพื่อพิจารณายา ประจ าปี 2562
ก าหนดเวลาการส่งเอกสารเพื่อพิจารณายา ประจ าปี      

บริษัทสามารถยื่น เอกสารต้นฉบับพร้อมกับส าเนาที่บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ก่อนเวลา   .   น.  ทุกวันท าการ .  

ที่คุณพลอยปภัส ฐิติกุลเรืองทว ี
ส านักงานผู้อ านวยการ อาคารบริหาร (อาคารเรียนรวม) ช้ัน   
เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งทันที ไม่ต้องรอส่งวันป ดรับ  

กรณีเอกสารไม่เรียบร้อย (ทั้งต้นฉบับและส าเนา) ในวันป ดรับเอกสาร จะได้ประชุมในรอบถัดไป 
 

รอบประชุมยา 
เดือนมิถุนายน      

รอบประชุมยา 
เดือนกันยายน      

รอบประชุมยา 
เดือนธันวาคม      

ก าหนดรับเอกสาร 
วันที่   –    เมษายน      

ก าหนดรับเอกสาร 
วันที่   –    กรก าคม      

ก าหนดรับเอกสาร 
วันที่   –    ตุลาคม      

 

* เอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งส าเนาเอกสารรวม   ชุด และ File เอกสาร ต้องส่งภายในวันป ดรับเอกสารของแต่ละรอบ  
** ยาชนิดเดียวกัน Dosage form (รูปแบบ) เดียวกัน แต่มีหลายขนาดความแรงหรือขนาดบรรจุ ขอให้รวมเป็นชุดเดียว  
 ประกาศโดยคณะอนุกรรมการพิจารณารายการยา 
 มกราคม      รับเฉพาะยา Original 



การเสนอยาตัวอย่าง

การเสนอยาตัวอย่าง

1. กรอกแบบฟอร์มตามท่ีก าหนด 

2. จัดส่งที่ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารายการยา

3. น าเอกสารที่ผ่าน ข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว ส่งที่ธุรการฝ่ายเภสัชกรรม

4. เมื่อได้รับอนุมัติ ฝ่ายจัดซื้อด าเนินการสร้างรหัสยาพร้อมติดต่อผู้แทนยา 
เพื่อวางตัวอย่างท่ีคลังยา

5. ครบก าหนดโครงการผู้แทนยา ติดตามน าใบผลประเมินยาตัวอย่าง จาก
แพทย์ที่ทดลองใช้ ยื่นพร้อมเอกสารการน าเสนอยาใหม่ที่งานจัดซื้อ 
(ภญ.วีระวรรณ) (เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับยา)

เอกสารเสนอเป็นยาตัวอย่าง





แนวทางป ิบัติการน าเสนอยาตัวอย่าง

* ตาม คกก. วินิจฉัยฯ 12 ต.ค. 60 และรอเรื่องคณุภาพ อ.ย. & ส านักงบประมาณ

ยา วิธีการจัดซื้อ จ านวนปี
ท่ีจัดซื้อ

ปีงบประมาณ
ท่ีจะจัดซื้อใหม่คัดเลือก เฉพาะเจาะจง

1. ยาต้นแบบ ที่ไม่มี ยาสามัญ (monopoly) 
รวม 2nd brand & ยาชีววัตถุ 

 1 2563

2. ยาต้นแบบที่มยีาสามญั ( multi source ) และ
อยู่ใน “บัญชีรายการยาต้นแบบจ าเปน็”

 1 2563

3. ยาต้นแบบ นอกเหนือ ข้อ 1. ข้อ 2. และ ยาสามัญ
ทั่วไป

 2 2564 - 2565

4. ยาสามัญ ตามก กระทรวงฯที่ GPO สภากาชาด
ไทย ผลิต

  1 2563

5. ยาสามัญ บัญชีนวัตกรรม *  1 2563

นโยบายด้านการจัดหายา ในปีงบประมาณ 2563 – 2565

การจัดหายา ประจ าปีงบประมาณ ต้องแล้วเสร็จ 
และ เริ่มสัญญาเพื่อสั่งยา 1 ต.ค. ปีงบประมาณหน้า 

Policy



2. การจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ปีงบประมาณ 2563)

1. เป็นยาที่มีผู้จ าหน่ายรายเดียว (Monopoly)

• ติดประกาศให้บริษัทยารับทราบ 

• กรณีที่บริษัทมียาสามัญพร้อมจ าหน่าย ให้แจ้งงานจัดซื้อ เพ่ือเปลี่ยน
วิธีการในการจัดหา

2.    วงเงินในการจัดซื้อไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้ง 2 วิธี จะด าเนินการ ยืนยันราคา ถ้าไม่มีการเปลี่ยนราคาจะ
ด าเนินการในการจัดซื้อทันที

ช่วงเวลาด าเนินการ : กุมภาพันธ์ 2562 - กันยายน 2562
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การเตรียมเอกสารยาท่ีซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณียาต้นแบบ (Original) ที่เป็น Monopoly 

1. ใหจ้ัดท า Specification 

2. เอกสารที่แสดงความเป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว
ภายในประเทศ 

3. ใบเสนอราคา ตามแบบฟอร์ม

4. เอกสารอื่นๆ ตามที่ก าหนด

• กรณีจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ยกเว้นเอกสาร ข้อ 2)

3. การจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของยา 
ที่จัดหาโดยวิธเีฉพาะเจาะจง

คุณลักษณะเฉพาะของยา (Drug Specification)
1. ชื่อยา……..(Generic Name)…….
2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบบ   …….(Dosage Form)
2.2 ส่วนประกอบ   ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา ……ขนาด…..mg
2.3 ภาชนะบรรจุ ……………..
2.4 ฉลากยา.................

3. คุณสมบัติทางเทคนิค (Finished product specification /               
Drug substance specification)

4. เงื่อนไขอื่น (ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
5. เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไป ในการจัดหายา (กรณีที่ท าสัญญาจะซื้อจะขาย)





4. การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก
1. First Generic ของยาใหม่

– ท าการคัดเลือกตามรอบปี (1ปี) 
– ถ้าทะเบียนยาไม่เกิน 2 ปี จะจัดซื้อทั้ง Original และ Generic

2. Biosimilar Drugs เช่นเดียวกับ ข้อ 1.
3. ยาสามัญทั่วไป 

– ถ้าเป็นยารายการเดิมจะคัดเลือกตามรอบปี  
(ทุก 2 ปีงบประมาณ  งบประมาณ 2564 - 2565)

ช่วงเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

การเตรียมเอกสารยาท่ีซื้อโดยวิธีคัดเลือก

1. เอกสารที่แสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก าหนดให้ยื่นเอกสารแยกมาตา่งหากโดย
อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี (เอกสารหมายเลข 1)

2. เอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยา (Specification) 

3. เอกสารเพ่ือประเมินเกณฑป์ระสิทธิภาพ (Performance) 
(เอกสารหมายเลข 2)

20

เกณฑ์ประเมิน Price : Performance
40:60 , 30:70 , 20:80



ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคนหส์นธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง

ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง

2. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช้นิติบุคคล
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง

เอกสารหมายเลข 1
1. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า 
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่น
ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)

เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด

เอกสารหมายเลข 1



เอกสารเพื่อประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพ (Performance)

1. ส าเนาเอกสารก ากับยา ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ที่ได้ยื่นกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

2. ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยา (แบบ ทย.2 หรือ ทย.3 หรือ ทย.4 หรือ 
ย.2 แล้วแต่กรณี) ทั้งด้านหน้าและหลงั

3. ส าเนาค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยา (แบบ ทย.1 หรือ ย.1) ทั้งด้านหน้าและหลงั 
ที่แสดงข้อก าหนดคุณภาพของยาส าเร็จรูปและสว่นประกอบในต ารับยา 
(Finished Product Specification and Formula) ที่ขึ้นทะเบียนไว้

4. ส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลติยาตามหลกัเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลติยา 
(GMP) ในหมวดที่เก่ียวข้องกับยาที่เสนอ (ฉบับล่าสุดตามรอบการตรวจสอบโดย
ยังอยู่ในช่วงเวลาของการรับรอง)

เอกสารหมายเลข 2

เอกสารเพ่ือประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพ (Performance)
เอกสารหมายเลข 2

5. ส าเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis (COA)) 
โดยต้องประกอบด้วย

5.1 ส าเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาส าคัญ (Certificate of Analysis of Active 
Pharmaceutical Ingredient (API))

5.1.1 ส าเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาส าคัญ ของผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยา
ส าคัญ (Supplier)

5.1.2ส าเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาส าคัญ ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา
ส าเร็จรูป (Manufacturer) 

5.2 ส าเนาหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป (Certificate of Analysis of Finished 
Product) ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป (Manufacturer) ในรุ่นการผลิตที่ส่งตัวอย่างและใช้
วัตถุดิบตัวยาส าคัญรุ่นเดียวกันกับส าเนาหนังสือรับรองการวิเคราะห์วัตถุดิบตัวยาส าคัญ
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6. ส าเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัว (Stability data) จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 รุ่นการผลิต โดยต้องประกอบด้วย

6.1 ส าเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวระยะยาว (Long term stability data)

6.2 ส าเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่ง (Accelerated stability data)

6.3 ส าเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาความคงตัวขณะเปิดใช้  (In-use  stability data) กรณี
เป็นยาที่ต้องผสมหรือเจือจางก่อนใช้  หรือเป็นยาที่บรรจุใน Multiple-dose container

7. ส าเนาหลักฐานการศึกษาชวีสมมูลของผลิตภัณฑ์ยา (Bioequivalence) เฉพาะ
กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีข้อก าหนดให้ศึกษาชีวสมมูลของ
ผลิตภัณฑ์ยาเพิ่มเติม

เอกสารเพ่ือประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพ (Performance)
เอกสารหมายเลข 2

8. มาตรฐานของข้อก าหนดคุณภาพวัตถุดิบตัวยาส าคัญ  (Active  Pharmaceutical 
Ingredient Specification) และข้อก าหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป 
(Finished Product Specification)

8.1 กรณีเป็นวัตถุดิบตัวยาส าคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป ซึ่งปรากฏในต ารายา (Official Pharmacopoeia) มาตรฐานอย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในต ารายาใด ต ารายาหน่ึง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุ
ต ารายา

8.2 กรณีเป็นวัตถุดิบตัวยาส าคัญ หรือผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป ท่ีไม่ปรากฏในต ารายา (Non-official Pharmacopoeia) ตามข้อก าหนด
และมาตรฐานของการวิเคราะห์ในต ารายาใด ต ารายาหน่ึง

8.3 ข้อก าหนดคุณภาพวัตถุดิบตัวยาส าคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient Specification) และข้อก าหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์
ยาส าเร็จรูป (Finished Product Specification) ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์ในต ารายาใด ต ารายา
หน่ึง โดยเป็นต าราเดียวกันและฉบับเดียวกัน เว้นแต่กรณีที่ต ารายามีข้อก าหนดและมาตรฐานของการวิเคราะห์เฉพาะวัตถุดิบตัวยา
ส าคัญหรือผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป

8.4 กรณีท่ีไม่เป็นไปตาม 8.1-8.3 ต้องแสดงหลักฐานว่าข้อก าหนดคุณภาพวัตถุดิบตัวยาส าคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient 
Specification) และข้อก าหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาส าเร็จรูป (Finished Product Specification) มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนด
และมาตรฐานท่ัวไปของการวิเคราะห์ท่ีก าหนดไว้ในต ารายาส าหรับรูปแบบยาน้ันๆ (General requirement for dosage form)

เอกสารเพ่ือประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพ (Performance)
เอกสารหมายเลข 2



การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา 

(Price Performance)

การติดประกาศ
1. การประกาศแผน และ การประกาศผลผู้ชนะ

 ประกาศในระบบ e-GP, website ฝ่ายการพัสดุ

 ติดประกาศที่ฝ่ายเภสัชกรรม  ฝ่ายการพัสดุ

2. รายการยาที่มีผู้จ าหน่ายรายเดียว (Monopoly) และ 
รายการยาที่ซื้อในวงเงิน 500,000 บาท

 ติดประกาศที่ฝ่ายเภสัชกรรม



https://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/

ยา Generic ที่ได้รับการคัดเลือก

ให้จัดท ารูปแบบยาที่ได้รับการคัดเลือกตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด RDU ??

https://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/


สรุป

กรณียาต้นแบบที่เป็น Monopoly ให้จัดท า Specification และ
เอกสารที่แสดงความเป็นผู้จ าหน่ายรายเดียวภายในประเทศ 
พร้อมเอกสารตามที่ก าหนด

ยาสามัญที่ด าเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ต้องเสนอเอกสารตาม
เอกสารหมายเลข 1 และ 2 โดยครบถ้วน มิฉะนั้นจะตกคุณสมบัติ

ยาทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์ถ้ามีปัญหาคุณภาพยาบริษัทผู้ผลิต/
ผู้แทนจ าหน่ายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อส่ง
พิสูจน์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สรุป

ช่วงเวลา
1.การน าเสนอยาเข้าใหม่ปี 2562
(ยา monopoly)

ทุก 3 เดือน รอบละ 15 รายการ
(มี.ค./ มิ.ย. /ก.ย. / ธ.ค.) 

2.การจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบ 2563

ยืนยันราคา 15 ก.พ. 2562
เร่ิมด าเนินการ มี.ค. 2562

3.การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก
ปีงบ 2564-65

ด าเนินการ ต.ค. 62- ก.ย. 63



เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ในการท าสัญญาจะซ้ือจะขาย

แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารที่ต้อง
จัดเตรียมในการจัดหาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง/คัดเลือก

เง่ือนไขและข้อก าหนดทั่วไปใน
การจัดหายา

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ในการท าสัญญาจะซ้ือจะขาย



เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ในการท าสัญญาจะซ้ือจะขาย

หนังสือมอบอ านาจ

ตัวอย่างใบเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 5 แสน



ตัวอย่างใบเสนอราคา 
วิธีเฉพาะเจาะจง (Monopoly)

39

มกราคม กมุภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม
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1. ตรวจสอบข้อมูลรายการยาที่จะท าสัญญา 

2. Mail ข้อมูลราคา-บรรจุภัณฑ์ของยาที่เป็น
monopoly (Original, ชีววตัถุ, 5 แสน) ไปบริษัทเพือ่
ยนืยนัข้อมูลกลบัและจดัส่ง Specification

3. ต่อรองราคายาที่มกีารเปลีย่นแปลงราคา

4. ท าเร่ืองขออนุมตัหิลกัการในการจดัหายาโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง/คดัเลอืก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
จดัหายา คณะกรรมการตรวจรับยา

5. ประกาศแผน/ท าค าขออนุมตัดิ าเนินการจดัหายา
โดยวธิีเฉพาะเจาะจง/คดัเลอืกในระบบ e-GP และใน
ระบบ SAP

6. รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการจดัหายาโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง และจดัท าบันทึกรายงานผลการจดัหา
ยาใน e-GP และ SAP เพือ่เสนอผู้มอี านาจอนุมตัิ
ตามวงเงิน

7. ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP และส่งเอกสารไป
งานพสัดุเพือ่ท าสัญญา

8. ผู้มอี านาจลงนามอนุมตัสัิญญาในเอกสารและใบ
ระบบ SAP

9. ด าเนินการออก PO ในระบบ SAP

แผนงานปีงบประมาณ 2563



5. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหา

• การจัดหายาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี 5 แสน
เตรียมเอกสาร ขออนุมัติ

หลักการ
จัดท ารายงาน
ขอซ้ือขอจ้าง

(e-GP)

ขออนุมัติรายงาน
ขอซ้ือขอจ้าง

รายงานผลการ
พิจารณา

และ จัดท า PR
(e-GP + SAP)

ท าการประกาศ
ผู้ชนะ
(e-GP)

ออกใบสั่งซ้ือ PO
(SAP)

5 – 10 3 3 2 2 1 1

รวมระยะเวลา 22 วันท าการ

• Specification
• ใบเสนอราคา

5. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหา

• การจัดหายาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีเฉพาะเจาะจง (Monopoly) กรณีวงเงินน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ขออนุมัติ
หลักการ

จัดท าแผน+
ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง
(e-GP)

จัดท ารายงาน+
อนุมัติขอซื้อขอจ้าง

(e-GP)

หนังสือเชิญชวน
(e-GP)

รายงานผลการ
พิจารณา

และ จัดท า PR
(e-GP + SAP)

ประกาศ
ผู้ชนะ
(e-GP)

ยื่นอุทธรณ์ งานพัสดุท า
สัญญา

(e-GP + SAP)

ออกใบสั่งซื้อ
PO

(SAP)

3 7 8 14 10 2 7 10 7

รวมระยะเวลา 68 วันท าการ

• Specification
• ใบรับรอง Monopoly
• เอกสารของบริษัท
• ลงนามในเอกสาร



5. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดหา

• การจัดหายาโดยวิธีคัดเลือก

ขออนุมัติ
หลักการ

(ตามวงเงิน)

จัดท าแผน+ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

(e-GP)

จัดท า PR
(e-GP)

หนังสือเชิญชวน
(e-GP)

รายงานผลการ
พิจารณา
(e-GP)

ประกาศ
ผู้ชนะ
(e-GP)

ยื่นอุทธรณ์ งานพัสดุท า
สัญญา

(e-GP + SAP)

ออกใบสั่งซื้อ
PO

(SAP)

2-7 1-10 30 21 10 1-30 7 10 7

รวมระยะเวลา 132 วันท าการ

• Specification
• ยื่นซองราคา
• เป ดซอง+ประเมิน
• กรรมการลงนาม

6. ปัญหาทีพ่บในการด าเนินการจัดหา

1. ปัญหาจากการจัดท าเอกสาร (Specification vs. COA)

2. ปัญหาจากการประเมินเอกสารคัดเลือกยา
– เอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง/ไม่ชัดเจน

– ส่งเอกสารที่ไม่จ าเป็นมา

3. ปัญหาจากการส่งเอกสารยืนยันราคา

4. ปัญหาจากการตามเอกสาร ไม่ส่งเอกสารตามเวลาที่
ก าหนด



1. เอกสารไมค่รบ

• เลือก checklist ครบ แต่ไม่มีเอกสาร

• ส่งเอกสาร Long term stability ไม่ครบ 3 รุ่นการผลิต 

• เอกสาร stability ไม่ครบตามอายุยา

• ไม่ส่งต ารายาอ้างอิง (จะถูกหักคะแนน)

• ขาดใบ ย.5

ปัญหาจากการประเมินเอกสารคัดเลือกยา

2. เอกสารไม่ถูกต้อง

• ส่งเอกสารผิด GPU 

• เอกสารด้านในเป็นของยาตัวอื่น

• เอกสารไม่ update

• การรายงานผลใน COA ไม่ชัดเจน

ปัญหาจากการประเมินเอกสารคัดเลือกยา

3. เอกสารไม่ชัดเจน



4.เอกสารรับรองต่างๆ

• เอกสารหมดอายุ เช่น GMP, GSDP

• GMP API ไม่มีชื่อสารที่รับรอง

• GMP Finished Product ไม่มีหมวดการผลิตที่รบัรอง

• WI / SOP

ปัญหาจากการประเมินเอกสารคัดเลือกยา

5. ส่งเอกสารที่ไม่จ าเป็นมา

**บริษัทควรตรวจสอบเอกสารก่อนส่งทกุครั้ง**

7. รายงานสรุปผลการประเมินผู้ขาย
1 ตุลาคม2560 – 30 กันยายน 2561



เกณฑ์คะแนนประเมิน

 ร้อยละ 91-100 ระดับ ดีมาก

 ร้อยละ 81-90 ระดับ ดี

 ร้อยละ 71-80 ระดับ ปานกลาง

 ร้อยละ <=70 ระดับ ควรปรับปรุง

สรุปผลการประเมินผู้ขาย 

ร้อยละ ระดับ จ านวนบริษัท

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

91-100 ดีมาก 92 70
81-90 ดี 6 14
71-80 ปานกลาง 0 4
≤ 70 ควรปรับปรุง 0 2





ขอบคุณค่ะ
งานบริหารเวชภัณฑ์และจัดซ้ือยา
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