
เอกสารที่บริษัท/หจก. ผู้จ าหน่ายวัสดุการแพทย์จะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการทั้งหมด 4 ซอง 

ซองที่ 1 คือ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1 ขนาดบรรจุ (ส าหรับเป็นตัวอย่าง) 

กรณีรายการดังต่อไปนี้ ให้เพ่ิมเป็น 6 ขนาดบรรจุ  

 ได้แก่ รายการที่ 22 – 23, 36 – 43, 138 -139, 162 – 163, 189 - 196 

ซองที่ 2 คือ เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

2. บัญชีรายชื่อกรรมการ/ผู้จัดการ 

3. ส าเนาทะเบียนการค้าโดยบริษัทจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค้ามาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

4. วัสดุการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทยผู้ผลิตต้องมีส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตวัสดุการแพทย์

ตามหลักเกณฑ์ 

ซองที่ 3 คือ เอกสารแสดงคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ  

ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 

1. แบบเสนอข้อมูลวัสดุการแพทย์ (ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือน าส่งฉบับนี้) จ านวน 1 ฉบับ 

2. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัสดุการแพทย์, ส าเนาใบแสดงการขึ้นทะเบียน อย.

และ / หรือ มอก. (ถ้ามี) 

3. ในกรณีที่เป็นวัสดุการแพทย์น าเข้าจากต่างประเทศผู้ผลิตต้องมีส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการ

ผลิตวัสดุการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัสดุการแพทย์ของประเทศผู้ผลิต 

ซองที่ 4 คือ ใบเสนอราคา 

1. ให้ปิดผนึกซองและลงนามก ากับหลังผนึกซอง 

2. หน้าซองเขียนว่า “ใบเสนอราคาวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564” 

3. ใบเสนอราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าขนส่งแล้ว 

**เอกสารทั้ง 4 ซอง ให้แยกซองกันให้ชัดเจนและเขียนหน้าซองว่าเป็นเอกสารซองที่ 1, 2, 3 และ 4 และ

เขียนก ากับว่าเป็นซองเอกสารอะไร และส่งซองเอกสารทั้งหมดไปพร้อมกัน ไม่แยกส่ง*** 

 

 

เอกสารในการเสนอเพ่ือสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 



การส่งเอกสารเพ่ือสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 

 

1. สามารถโหลดเอกสารได้ที่ http://www.stpho.go.th/ เมื่อบริษัทใส่ข้อมูลในเอกสารได้ครบแล้ว     

ให้จัดท าเอกสารพร้อมรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

2. บริษัทจัดเตรียมเอกสารและตัวอย่าง ซองที่ 1 , 2 , 3  และ 4 ใส่ในกล่อง 1 กล่อง ไม่แยกส่ง 

โดยเอกสารทั้ง 4 ซอง ให้แยกซองกันให้ชัดเจนและเขียนหน้าซองว่าเป็นเอกสารซองที่ 1, 2, 3 และ 4 

และเขียนก ากับว่าเป็นซองเอกสารอะไร โดยจัดส่งได้ 2 ช่องทาง คือ 

2.1) ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ 

กรุณาส่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ) 

ถนนการุณราษฎร์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

(ยื่นซองเสนอราคาวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563)  

2.2) บริษัทยื่นเอกสารเสนอราคาด้วยตนเองที่ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

**ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลา 15.00 น.** 

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับซองสืบราคา 

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว เอกสารและตัวอย่างต้องส่งถงึส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          หากเกินก าหนด จะไม่รับเอกสารและตัวอย่างใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาคัดเลือกวัสดุการแพทย์โดยคณะกรรมการจัดสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ประเภทวั สดุการแพทย์ ร่ วมระดับจั งหวั ด  ณ ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดสุ ร าษฎร์ ธานี                     

ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 และประกาศผลการเสนอราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในเดือนธันวาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ส่งเอกสารทั้งหมด 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลา 15.00 น.  

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับซองเสนอราคาหากเกินก าหนดจะไม่รับเอกสารใดๆทั้งสิ้น 



 
1. ราคาที่เสนอเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
2. ราคาที่เสนอยื่นราคาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณา 
3. โรงพยาบาลแต่ละแห่งออกใบสั่งซื้อเอง และก าหนดส่งเวชภัณฑ์ถึงโรงพยาบาลภายใน 30 วัน                  

นับจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ (แนะน าให้ตอบรับการสั่งซื้อทุกครั้งเพ่ือแน่ใจว่าบริษัทได้รับทราบการสั่งซื้อ หรือ

จัดหาบริการโทรฟรีของผู้แทน) 
4. กรณีเวชภัณฑ์ขาด Stock บริษัทจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ออกใบสั่ง

ซื้อ และเมื่อมีสินค้า หรือไม่มีสินค้าต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบทันทีหรือไม่เกิน 7 วันท าการนับจากวันที่

ออกใบสั่งซื้อ และบริษัทต้องหาสินค้าในคุณภาพเทียบเท่ากันมาทดแทน ถ้าบริษัท ไม่สามารถหาสินค้าที่มี

คุณภาพเทียบเท่ากันมาทดแทนได้ ให้โรงพยาบาลนั้น ๆ สามารถซ้ือสินค้าจากบริษัทอ่ืนได้ 
5. หากบริษัทมี เงื่อนไขในการสั่ งซื้อให้บริษัทระบุในใบเสนอราคาด้วย เช่น ยอดการสั่ งซื้อขั้นต่ า                      

(ให้ใส่รายละเอียดไว้ในใบเสนอราคาด้วย) 

6. บริษัทต้องส่งของให้แต่ละโรงพยาบาลที่สั่งซื้อโดยตรง  
    (กรณี โรงพยาบาลชุมชน แนะน าให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งที่สามารถส่งถึงโรงพยาบาลได้ 

เนื่องจากบริษัทขนส่งเอกชนบางบริษัทไม่ส่งถึงโรงพยาบาลชุมชน) 

7. เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบให้โรงพยาบาลต้องเป็นชนิด ยี่ห้อและมีคุณลักษณะตรงตามที่ได้ยื่นเสนอราคาให้

พิจารณา 
8. กรณีท่ีมีข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
9. ถ้าบริษัทไม่ส่งเวชภัณฑ์ให้ โรงพยาบาลใดที่สั่งซื้อ หรือท าผิดเงื่อนไขจากที่เสนอราคาไว้ จะยกเลิกการสั่งซื้อ

ของจังหวัด จะไม่ได้รับการพิจารณาในปีถัดไป 
10. บริษัทที่สืบราคาได้ให้มีบริการหลังการขาย และมีการติดต่อโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง 
11. บริษัทเก็บเงินจากโรงพยาบาลโดยตรง หรือตามแต่ตกลงกันแต่ละโรงพยาบาล 
12. เวชภัณฑ์ให้เสนอราคาได้ทุกขนาดบรรจุภัณฑ์ 
13. เวชภัณฑ์ที่ส่งต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอายุการใช้รุ่นที่ผลิตนั้น ยกเว้นรายการที่มี

เงื่อนไขเฉพาะ 
14. หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการจัดส่งให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของการ

เสนอราคา 
15. ผลการพิจารณาคัดเลือกเวชภัณฑ์ของคณะกรรมการจัดสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์

ร่วมระดับจังหวัด ถือเป็นข้อยุติ 

เงื่อนไขของการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 


