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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2559 

 
 

1. จังหวัดล าพูนจะด าเนินการการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันประจ าปี 2559 ประเภทวัสดุการแพทย์  
    จ านวน 153 รายการ 

 
2. การจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันประจ าปี 2559 จะเริ่มด าเนินการจัดซื้อตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนจ าหน่าย
เสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนมีนาคม 2559 และจะจัดซื้อต่อไปเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี  
 
3. คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันจะด าเนินการคัดเลือกบริษัทผู้จ าหน่าย  ไว้ 3 อันดับ (บริษัทที่ได้รับ
การพิจารณา 1 บริษัท และส ารองอีก 2  บริษัท) โดยหากบริษัท ผู้จ าหน่ายที่ได้รับการพิจารณาในอันดับที่ 1 
ไม่สามารถ จ าหน่ายเวชภัณฑ์ หรือมีปัญหาทางด้านคุณภาพและการใช้เวชภัณฑ์ อย่างรุนแรง ผู้ซื้อสามารถซื้อ
เวชภัณฑ์จากบริษัทผู้จ าหน่ายที่ได้รับการพิจารณาอันดับที่ 2 และ 3 ได้ตามล าดับต่อไป  



 2 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อร่วมกัน จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2559 

ประเภทวัสดุการแพทย์ 
 

หลักเกณฑ์ทั่วไป 
 1. ให้ระบุรายการ ชื่อการค้า  ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า แหล่งผลิต ให้ชัดเจน ตามแบบใบเสนอราคา พร้อม
ทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่เสนอ 
 2.  ตัวอย่างที่ส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณา ต้องมีลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์
เหมือนกับที่ขายให้โรงพยาบาลทุกประการ และเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 
 3. ต้องส่งตัวอย่างจ านวนตามที่ก าหนด  พร้อมเอกสารหลักฐานและใบเสนอราคา ไปยัง กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ถ.เชียงใหม่ – ล าพูน ต.เหมืองง่า อ. เมืองล าพูน จ.ล าพูน 
51000  ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 หากพ้นก าหนดดังกล่าว จะไม่รับพิจารณาคัดเลือก 
 4. บริษัทที่เสนอราคา ต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงเท่านั้น 
 5. จังหวัดล าพูนขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายการเวชภัณฑ์ จากข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้
ของโรงพยาบาล 
 6. เวชภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่ง
มอบ 
เอกสารที่บริษัทจะต้องส่งประกอบในการพิจารณา 

1. เอกสารเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน   
 2. กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ ให้แสดงหลักฐานการใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียน
สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ บ.ส.ผ.1) หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ (แบบ บ.ส.น.1) จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. หนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจ าหน่าย  กรณีไม่ได้เป็นบริษัทผู้ผลิตโดยตรง 
 4. เอกสารรับรองของผู้เสนอราคา โดยรับรองแหล่งผลิต โดยระบุชื่อโรงงานหรือน าเข้า ที่ตั้ง ต าบล เมือง 
ประเทศ 
 5. แคตตาล็อกและหรือรายละเอียด คุณลักษณะของรายการที่เสนอราคา 
 6. ส าเนารายงานการทดสอบเครื่องมือแพทย์ จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท าการตรวจ
วิเคราะห์เวชภัณฑ์รายการที่ (ถ้ามี) 
 7. ใบวิเคราะห์เวชภัณฑ์ส าเร็จรูปของบริษัทผู้ผลิตที่วิเคราะห์รายการเวชภัณฑ์รายการนั้น ซึ่งเป็นรุ่น
เดียวกันกับตัวอย่างที่เสนอราคา (ถ้ามี) 
 8. หนังสือรับรองคุณภาพการผลิต เช่น ISO  (ถ้ามี) 
 9. หนังสือรับรองการจ าหน่าย (CERTIFICATE OF FREE SALE) (ถ้ามี) 
 10. ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ถ้ามี) 
 11. ให้แยกเอกสารเป็น  2 ส่วน ซองที่ 1 เป็นใบเสนอราคา และซองที่ 2 เป็นเอกสารเกี่ยวกับบริษัทและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ส่งมาพร้อมตัวอย่าง  



 3 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อร่วมกัน จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2559 

หมวดวัสดุการแพทย์ 
 
การเสนอราคา 
 1. ส าหรับรายการที่ 12-16 chromic catgut 0/0 , 1/0, 2/0, 3/0 และ 4/0 ชนิดติดเข็ม ให้
บริษัทเสนอราคาท้ังลักษณะของเข็ม (Round, Cutting, Tapercut) ขนาดของเข็ม และความยาวของไหม (75 
cm/ 90 cm)       ทุกแบบที่บริษัทมีจ าหน่าย 

2. ส าหรับรายการที่ 17-18 วัสดุเย็บแผลชนิดละลาย No.1/0 และ 2/0 ชนิดติดเข็ม ให้บริษัท
เสนอราคาทั้งลักษณะของเข็ม (Round, Cutting, Tapercut) ขนาดของเข็ม และความยาวของไหม (75 cm/ 
90 cm)         ทุกแบบที่บริษัทมีจ าหน่าย 

3. ส าหรับรายการที่  82-85 Nylon 2/0, 3/0, 4/0 และ 5/0  ชนิดติดเข็ม ให้บริษัทเสนอราคาทั้ง
ลักษณะของเข็ม (Round, Cutting, Tapercut) ขนาดของเข็ม และความยาวของไหม  ทุกแบบที่บริษัทมี
จ าหน่าย 

หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะในการเสนอราคา ติดต่อได้ที่ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน โทร. 0-5309-3725 ต่อ 127 ในวันและเวลาราชการ 


