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ข้อ ๙ การด าเนินการจัดซื ้อจ ัดจ ้างและการบริหารพัสด ุตามระเบียบนี ้ด ้วยวิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให ้หน่วยงานของร ัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที ่จ ัดพิมพ์จากระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ก าหนดใน
ระเบียบนี้



e-GP
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• ความอืด เช่ืองช้า ติดขัด และ ไม่เสถียร ของระบบ e-GP

• ระบบ e-GP ยังไม่นิ่ง มีการปรับแก้ไขเป็นระยะ มี errors 

• ต้องจัดพิมพ์เอกสารออกจากระบบ e-GP หรือไม่ ?

• ต้องแนบคุณลักษณะเฉพาะของยาในการบันทึกระบบ e-GP ?
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รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ 
๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
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(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

(๕) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในการซื้อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
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• ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซื้อวิธีเฉพาะเจาะจงจาก GPO / สภากาชาดไทย
ข้อก าหนดคุณภาพ (Spec.) ไม่ต้องมี ตามข้อ ๒๒ (๒) ใช่หรือไม่ ?



กฎกระทรวง หมวด 6
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ว 398
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ว 439
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ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง หมวด 6 ข้อ 18 ถึง ข้อ 22 หรือไม่ ?
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โรงพยาบาลกลุ่ม UHosNet เป็นแหล่งผลิตแพทย์ จึงควรเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการคัดเลือกการใช้ยา 
อีกท้ังส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. และปริมณฑล การส่ังซื้อ/จัดส่ง สะดวก ใช้เวลาส้ันกว่า โรงพยาบาลตามภูมิภาค
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?
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ยาขาด ผลพวงจาก พรบ./กฎกระทรวง
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• รายการยาใด GPO ผลิต บริษัทเอกชนก็ทะยอยเลิกผลิต/สั่งน าเข้า ทีละรายๆ จนเกือบหมด
เมื่อ GPO ขาด/ผลิตไม่พอความต้องการ จะซื้อจากผู้ขายใด?

• หน่วยงานที่ต้องซื้อยาจาก GPO ตาม พรบ. มีจ านวนเพิ่มข้ึน 
(จากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค → หน่วยงานของรัฐ)
แต่ก าลังการผลิตเท่าเดิม และยาบางรายการผลิตโดย GPO รายเดียว

• โรงพยาบาลบางแห่งซื้อยาจาก GPO เพิ่มกว่าเดิมมากหลังประกาศใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

• e-GP บันทึกข้อมูลใช้เวลามาก บางหน่วยงานจึงสั่งซื้อยาครั้งละมาก มากกว่าเดิมหลายๆ เท่า 
ท าให้ยาหายไปจากท้องตลาด



ยาขาด ผลพวงจากราคากลาง
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• ยาสามัญที่จ าเป็นพื้นฐาน ที่ไม่ให้ผลตอบแทนสูงในเชิงธุรกิจ และก าหนดราคากลางต่ า จึงมี
ผู้ผลิตน้อยราย

• ยาสามัญที่อดีตเคยมีผู้ผลิตแข่งขันหลายราย เมื่อก าหนดราคากลางต่ าลงเรื่อยๆ ในที่สุดเลิก
ผลิต เหลือผู้ขายน้อยราย



การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
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• รายการยาที่บังคับต้องซื้อจากผู้ผลิตตามกฎกระทรวง (องค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรม
ทหาร สภากาชาดไทย)
• ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือไม่ ?

• หากก าหนด spec. ตามมาตรฐาน(ขั้นต่ า) มีข้อก าหนดคุณภาพตามต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ
รับรอง จะได้หรือไม่ ? / ไม่ตรวจรับยาท่ีตก spec. ได้หรือไม่ ?

• อย่าคิดมากเลย มียาใช้ก็ดีแล้ว

• ความแตกต่างระหว่าง 
การก าหนด Specification เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ กับ การล็อค Spec. ?
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• หัวข้อท่ีจะคัดเลือกใส่ใน Specification หรือ Price Performance
• GMP ,  PIC/s ?
• ISO 17025 ?
• Long Term Stability ?
• Bioequivalence ?
• Clinical Trial ?

• คุณลักษณะเฉพาะ vs ข้อเสนอด้านเทคนิค
• การก าหนดสัดส่วนร้อยละของตัวแปรราคา กับ ตัวแปรอื่นๆ
• ข้อจ ากัดในการน า Price Performance ไปใช้ กรณีมีความแตกต่างของราคาเกินกว่า 2 เท่า
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑥 = 100 −

𝑃𝑥−𝑃𝑙 ∗100

𝑃𝑙
, Pl = Lowest price
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มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๒) ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส าคัญ โดยให้ค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๓) บริการหลังการขาย
(๔) พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีท่ีก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ

อื่นก่อนตามวรรคหก
(๗) เกณฑ์อื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



สารพันปัญหา
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• สัญญาต้องสิ้นสุด ตามปีงบประมาณ (30 ก.ย.) หรือไม่

• สามารถจัดท าสัญญาเกินกว่า 1 ปี ? ได้หรือไม่

• นิยามการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง?  การจัดซื้อที่ออกใบ PO ภายหลัง ?

• การปรับกรณีที่ส่งมอบเกินกว่าก าหนด กรณีที่โทรศัพท์สั่ง หรือ Fax ใบ PO

• หัวหน้าเจ้าหน้าที่(พัสดุ)มีได้จ านวนเท่าไร?

• ปัญหาการเข้าระบบ GF-MIS , สัญญาข้ามปีงบประมาณต้องด าเนินการ?

• การแถมยา

• สวัสดิการ




