เอกสารในการเสนอเพื่อสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
เอกสารที่บริษัท/หจก. ผู้จาหน่ายวัสดุการแพทย์จะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการทั้งหมด 4 ซอง
ซองที่ 1 คือ ใบเสนอราคา
1. ใบเสนอราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว
2. ให้ปิดผนึกซองและลงนามกากับหลังผนึกซอง
3. หน้าซอง เขียนว่า ใบเสนอราคาวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซองที่ 2 คือ เอกสารเกี่ยวกับบริษัท
1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. บัญชีรายชื่อกรรมการ/ผู้จัดการ
3. สาเนาทะเบียนการค้าโดยบริษัทจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค้ามาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. วัสดุการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทยผู้ผลิตต้องมีสาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตวัสดุการแพทย์
ตามหลักเกณฑ์
ซองที่ 3 คือ เอกสารแสดงคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1. แบบเสนอข้อมูลวัสดุการแพทย์ (1 รายการต่อ 1 แผ่น)
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัสดุการแพทย์, สาเนาใบแสดงการขึ้นทะเบียน อย.
และ / หรือ มอก. (ถ้ามี)
3. ในกรณีที่เป็นวัสดุการแพทย์นาเข้าจากต่างประเทศผู้ผลิตต้องมีสาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการ
ผลิตวัสดุการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัสดุการแพทย์ของประเทศผู้ผลิต
**หมายเหตุ เอกสารสาหรับประกอบการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ให้แยกจัดเป็นชุดแต่ละลาดับรายการ
โดยมีใบปะหน้าระบุ ลาดับรายการ ชื่อรายการ ชื่อบริษัท ชื่อเอกสารเรียงลาดับพร้อมระบุหัวข้อเอกสารแต่ละ
หัวข้อให้ชัดเจน (เอกสาร 1 ชุดต่อ 1 รายการ)
ซองที่ 4 คือ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. บัญชีรายการวัสดุการแพทย์และจานวนตัวอย่างที่เสนอ ปี 2566
2. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (จานวนตัวอย่าง ตามรายละเอียดที่ระบุในคุณลักษณะเฉพาะ หัวข้อเงื่อนไข
เฉพาะ/หมายเหตุ)
**หมายเหตุ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทุกรายการ ให้ระบุลาดับรายการ ชื่อตัวอย่าง ชื่อบริษัทไว้บนตัวอย่างผลิตภัณฑ์
**เอกสารทั้ง 4 ซอง ให้แยกซองกันให้ชัดเจนและเขียนหน้าซองว่าเป็นเอกสารซองที่ 1, 2, 3 และ 4 และ
เขียนกากับว่าเป็นซองเอกสารอะไร และส่งซองเอกสารทั้งหมดไปพร้อมกัน ไม่แยกส่ง***

การส่งเอกสารเพื่อสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ส่งเอกสารทั้งหมด
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 15.00 น.
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับเอกสารและตัวอย่างหากเกินกาหนดจะไม่รับเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น
1. สามารถโหลดเอกสารได้ที่ http://www.stpho.go.th/ หัวข้อประชาสัมพันธ์ เมื่อบริษัทใส่ข้อมูลใน
เอกสารได้ครบแล้ว ให้จัดทาเอกสารพร้อมรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
2. บริษัทจัดเตรียมเอกสารและตัวอย่าง ซองที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ใส่ในกล่อง 1 กล่อง ไม่แยกส่ง
โดยเอกสารทั้ง 4 ซอง ให้แยกซองกันให้ชัดเจนและเขียนหน้าซองว่าเป็นเอกสารซองที่ 1, 2, 3 และ 4
และเขียนกากับว่าเป็นซองเอกสารอะไร โดยจัดส่งได้ 2 ช่องทาง คือ
2.1) ส่งทางไปรษณีย์ไปที่
กรุณาส่ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลพุนพิน กลุ่มการพยาบาล (ชั้น 4)
เลขที่ 166 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร 089-7280193
(เอกสารและตัวอย่างวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566)
2.2) บริษัทยื่นเอกสารเสนอราคาด้วยตนเองที่
โรงพยาบาลพุนพิน (ชั้น 4)
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
**ส่งภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 15.00 น.**
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับซองสืบราคา
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารและตัวอย่างต้องส่งถึงโรงพยาบาลพุนพิน
หากเกินกาหนด จะไม่รับเอกสารและตัวอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาคัดเลือกวัสดุการแพทย์โดยคณะกรรมการจัดสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2565 และ
ประกาศผลการเสนอราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.stpho.go.th/ หัวข้อประชาสัมพันธ์

เงื่อนไขของการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2566
1. ราคาที่เสนอเป็นราคาสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ราคาที่เสนอยืนราคาไว้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณา
3. โรงพยาบาลแต่ละแห่ง ออกใบสั่งซื้อเองและกาหนดส่งเวชภัณฑ์ถึงโรงพยาบาลภายใน 30 วันนับจาก
วันที่ออกใบสั่งซื้อ (ให้บริษัทตอบรับการสั่งซื้อทุกครั้งเพื่อแน่ใจว่าบริษัทได้รับทราบการสั่งซื้อหรือจัดหา
บริการโทรฟรีของผู้แทน)
4. บริษัทต้องส่งของให้แต่ละโรงพยาบาลที่สั่งซื้อโดยตรง
5. เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบให้โรงพยาบาลต้องมีชื่อการค้า บรรจุภัณฑ์ ชนิดและคุณลักษณะตรงตามที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาให้คณะกรรมการพิจารณา
6. วัสดุการแพทย์ที่ส่ง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่าหกเดือนของอายุการใช้รุ่นที่ผลิตนั้น ยกเว้นรายการ
ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ
7. กรณีเวชภัณฑ์ขาด stock บริษัทต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบทันที
8. กรณี สินค้าขาดชั่วคราว บริษัทลาดับที่ 1 ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบทันที เมื่อได้รับคาสั่งซื้อ โดยมี
หลักฐานเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และให้โรงพยาบาลสามารถสั่งซื้อจากบริษัทลาดับที่ 2 ถัดไป
ในครั้งนั้น และหากบริษัทลาดับที่ 2 สินค้าขาดชั่ วคราว ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบทันที เมื่อได้รับคาสั่ง
ซื้อ โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และให้โรงพยาบาลสามารถสั่งซื้อจากบริษัทลาดับ
ที่ 3
หากบริษัทลาดับที่ 1/ลาดับ 2/ลาดับ 3 ไม่ได้แจ้งกรณีสินค้าขาดชั่วคราว สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จะพิจารณายกเลิกการสั่งซื้อรายการนั้น และเก็บเป็นข้อมูลสาหรับการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทในการสืบราคาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งต่อไป
9. กรณีบริษัทลาดับที่ 1 ไม่ตอบรับการสั่งซื้อหลังจากบริษัทได้รับใบสั่งซื้อ ภายใน 5 วัน หรือไม่แจ้ง
สถานการณ์การสั่งซื้อ และไม่ส่งของตามเงื่อนไขการจัดส่ง หลังจากโรงพยาบาลออกใบสั่งซื้อภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลมีการเร่งรัดการจัดส่งสินค้าและบริษัทลาดับที่ 1 เกิดกรณีสินค้าขาดชั่วคราว ให้
โรงพยาบาลสามารถสั่งซื้อจากบริษัทลาดับที่ 2 ถัดไปในครั้งนั้น
หากบริษัทล าดับ ที่ 2 ไม่ตอบรับ การสั่ งซื้อหลั งจากบริษัทได้รับใบสั่งซื้อภายใน 5 วัน หรือไม่แจ้ง
สถานการณ์การสั่งซื้อ และไม่ส่งของตามเงื่อนไขการจัดส่ง หลังจากโรงพยาบาลออกใบสั่งซื้อภายใน 30 วัน
ให้ โ รงพยาบาลสามารถสั่ ง ซื้ อ จากบริ ษั ท ในล าดั บ ที่ 3 โดยขอให้ บ ริ ษั ท ล าดั บ ที่ 1/ล าดั บ 2/ล าดั บ 3
ทาหนังสือชี้แจงเหตุผลกรณีไม่จัดส่งของและให้โรงพยาบาลทาหนังสือแจ้งสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานีเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทในการสืบราคาร่วมจังหวัดครั้งต่อไป

10. กรณีรายการที่ขาดชั่วคราวเป็นจานวน 3 ครั้ง โดยไม่ได้มีเหตุผลสมควร และทาให้เกิดผลกระทบ
โรงพยาบาลในจังหวัดมากกว่า 3 แห่ง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณายกเลิกการ
สั่งซื้อสินค้ารายการนั้นทั้งจังหวัด
11. ถ้าบริษัทไม่ส่งวัสดุการแพทย์ให้โรงพยาบาลใดที่สั่งซื้อ หรือทาผิดเงื่อนไขจากที่เสนอราคาไว้ จะยกเลิก
การสั่งซื้อของทั้งจังหวัดและจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในปีถัดไป
12. ผลการพิจารณาคัดเลือกวัสดุการแพทย์ของคณะกรรมการจัดสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ถือเป็นข้อยุติ

