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แผนด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วม จ.พัทลุงปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

กิจกรรม เป้าหมาย,ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการปีงบ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลุ่มยา 
๑.ติดตามและอนุมัติแผนจัดซื้อยาทั้งหมด จ านวน  ๗๑๔ รายการ ๒๐๒,๐๓๓,๐๕๘.๔๐  บาท สสจ.พัทลุง 
๒.ประชุมชี้แจงการด าเนินการซื้อร่วมเขตและ

จังหวัดครั้งที่ ๑/๕๙ 
๒๖ พ.ย. ๕๘ สสจ.พัทลุง 

๓.คัดเลือกรายการซื้อยาร่วมเขตชุดที่ ๑,๒,๓ จ านวน ๗๒ รายการ กรรมการร่วมเขต ๑๒ 
๔.สอบราคาซื้อร่วมเขตชุดที่ ๑,๒,๓ 
  ณ.รพ.หาดใหญ่ 

เป็นจ านวนรายการของจังหวัดพัทลุง ๓๑รายการ 
มูลค่า ๑๗,๙๗๙,๗๗๖.๗๒ บาท. ร้อยละ ๘.๙ 

กรรมการร่วมเขต ๑๒ 

๕.คัดเลือกรายการซื้อยาร่วมเขตชุดที่ ๔,๕,๖ จ านวน ๒๘๗ รายการ กรรมการร่วมเขต ๑๒ 
๖.ประกวดราคา e-bidding ยารวมเขตชุดที่ 

๔,๕,๖ 
รายการของจังหวัดพัทลุงจ านวน ๑๓๓ รายการ คิด
เป็นมูลค่า  ๖๐,๙๖๒,๙๕๓.๑๖ บาท ร้อยละ ๓๐.๒ 

รพ.พัทลุง,ตรัง,สตูล 
รับผิดชอบชุดที่ ๕ 
จ านวน ๘๕ รายการ 

๗.สป.และกรมบัญชีกลางชี้แจงการการท า 
price performance 

รพศ,รพท,สสจ. ๑ รพช. สป. 

๘.ก าหนดคณะกรรมการรองรับการประกวด
ราคา e-bidding 

กรรมการ ๔ ชุด(๑.ก าหนดราคากลาง,วงเงิน ,๒.ร่าง 
TOR, ๓.พิจารณาผล, ๔.ตรวจรับพัสดุ 

สสจ.พัทลุง 

๙.การเตรียมการและจัดท าเอกสารประกวด
ราคา 
๙.๑ พิจารณารายการ,ปริมาณร่วมจังหวัด ๒ ประชุมคณะท างาน ๔ มี.ค. ๕๙ คณะท างานบริหาร

เอกสารหมายเลข ๗



2 
 

กิจกรรม เป้าหมาย,ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการปีงบ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ชุด  
๙.๑.๑ สืบราคา (แต่ละรพ. ๑ รายการซื้อ

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐/ปี) 
๙.๑.๒.ประกวดราคา e-bidding (แต่ละ

รพ. ๑ รายการซื้อเกิน ๑๐๐,๐๐๐-
๒,๐๐๐,๐๐๐/ปี)  

 
จ านวน 98  รายการมูลค่า   33,978,978          
คิดเป็นร้อยละ 16.8 
จ านวน28  รายการมูลค่า   8,40,642  
 คิดเป็นร้อยละ 4.2 

เวชภัณฑ์,สสจ.พัทลุง 

๙.๒ ด าเนินการชุดสืบราคาร่วมจนเสร็จสิ้น
ขบวนการ 

แบ่งให้รพช.ท าแห่งละ ๒ รายการ คณะท างานบริหาร
เวชภัณฑ์,สสจ.พัทลุง 

            

๙.๓ ก าหนดวงเงินและราคากลางชุด e-
bidding 

ชุดละไม่เกิน ๒ ล้านบาท คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางและวงเงิน 

            

๙.๔ จัดท าเอกสารประกวดราคาชุด e-
bidding 

๑.ได้ร่างเอกสารประกวดราคา 
๒.จัดท าคุณลักษณะเฉพาะ 
๓.ก าหนดเกณฑ์ price performance 
๔.ก าหนดจ านวนผู้ชนะการประกวดราคา 

คณะกรรมการร่าง
เอกสารประกวดราคา
(TOR) 

            

๑๐.ด าเนินจัดหาโดยประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

๑.เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาผ่านเว็ปส่วน
ราชการ,กรมบัญชีกลาง 
๑.รับเอกสาร 
๒.รับพัสดุตัวอย่าง 
๓.จัดพิมพ์เอกสาร 
๔.รับเอกสารเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
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กิจกรรม เป้าหมาย,ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการปีงบ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕.ตรวจสอบ 
๖.คัดเลือก 
๗.รายงานผล 
๘.แจ้งผลการพิจารณา 
๙.ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาทราบพร้อมเหตุผล 

๑๑.การท าสัญญาและแตกสัญญา ระยะ ๑ ปี 
ชุด e-bidding 

๑.ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดมาท าสัญญา 
๒.แจ้งเวียนสัญญาให้ทุกรพ.เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
ต่อไป 

สสจ.พัทลุง             

๑๒.รพ.ด าเนินการจัดซื้อชุด e-bidding ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ โดยแนบสัญญา 
(สัญญา ๑ ปี หลังจากประกาศ) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ,
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

            

๑๓.การบริหารสัญญาชุด e-bidding ๑.จัดท าหนังสือแจ้งปรับผู้ขายทราบ กรณีเม่ือครบ
ก าหนดยังไม่ส่งมอบของ 
๒.จัดท าหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 
๓.รายงานผล 

เจ้าหน้าที่พัสดุ,
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

            

๑๔.การควบคุมก ากับชุดสืบราคาและชุด e-
bidding 

๑.ให้รพ.ด าเนินการตามสัญญาโดยสรุปผลเสนอ
คณะกรรมการจัดซื้อร่วม 
๒.เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ 

สสจ.พัทลุง             

๑๖.การรายงานชุดสืบราคาและชุด e-bidding ๑.รายงานผ่านระบบ DMSIC ผู้จัดซื้อ             
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แผนด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรม เป้าหมาย,ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการปีงบ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลุ่มเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุการแพทย์,วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

              

๑.ติดตามและอนุมัติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาทั้งหมด 

วัสดุการแพทย์ จ านวน    535 รายการ
54,514,364.00   บาท  
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน  330 รายการ    
60,157,700.00    บาท  
วัสดุทันตกรรมจ านวน   696  รายการ 
9,317,239.00 บาท     
วัสดุรังสีจ านวน 7  รายการ  991,343.00 บาท     

สสจ.พัทลุง             

๒.ประชุมชี้แจงการแนวทางด าเนินการซื้อร่วม
เขตและจังหวัดครั้งที่ ๑/๕๙ 

๙,๑๐ พ.ย. ๕๘ สสจ.พัทลุง             

๓.สป.และกรมบัญชีกลางชี้แจงการการท า 
price performance 

รพศ,รพท,สสจ. ๑ รพช. สป.             

๔.ก าหนดคณะกรรมการรองรับการประกวด
ราคา e-bidding  

กรรมการ ๔ ชุด(๑.ก าหนดราคากลาง,วงเงิน ,๒.ร่าง 
TOR, ๓.พิจารณาผล, ๔.ตรวจรับพัสดุ 

สสจ.พัทลุง             

๕.การเตรียมการและจัดท าเอกสารประกวด
ราคา 

              

๕.๑ พิจารณารายการ,ปริมาณร่วมจังหวัด ๒ 
ชุด  

ประชุมคณะท างาน ๔ มี.ค. ๕๙ 
 

คณะท างานบริหาร
เวชภัณฑ์,สสจ.พัทลุง 
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กิจกรรม เป้าหมาย,ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการปีงบ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕.๑.๑ สืบราคา (แต่ละรพ. ๑ รายการซื้อ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐/ปี) 

๕.๑.๒.ประกวดราคา e-bidding (แต่ละ
รพ. 15-20 รายการซื้อเกิน 
๑๐๐,๐๐๐-๒,๐๐๐,๐๐๐/ปี)  

วัสดุการแพทย์ 
 สืบราคา จ านวน 60  รายการมูลค่า    
2,610,467.67           คิดเป็นร้อยละ 7 
ประกวดราคา จ านวน 96  รายการมูลค่า   
38,705,198  คิดเป็นร้อยละ 71 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประกวดราคา จ านวน 67  รายการมูลค่า    
41,018,600.00  คิดเป็นร้อยละ 68.18 

๕.๒ ด าเนินการชุดสืบราคาร่วมจนเสร็จสิ้น
ขบวนการ 

แบ่งให้รพ.ท าแห่งละ 15-20  รายการ คณะท างานบริหาร
เวชภัณฑ์,สสจ.พัทลุง 

            

๕.๓ ก าหนดวงเงินและราคากลางชุด e-
bidding 

ชุดละไม่เกิน ๒ ล้านบาท คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางและวงเงิน 

            

๕.๔ จัดท าเอกสารประกวดราคาชุด e-
bidding 

๑.ได้ร่างเอกสารประกวดราคา 
๒.จัดท าคุณลักษณะเฉพาะ 
๓.ก าหนดเกณฑ์ price performance 
๔.ก าหนดจ านวนผู้ชนะการประกวดราคา 

คณะกรรมการร่าง
เอกสารประกวดราคา
(TOR) 

            

๖.ด าเนินจัดหาโดยประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

๑.เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาผ่านเว็ปส่วน
ราชการ,กรมบัญชีกลาง 
๑.รับเอกสาร 
๒.รับพัสดุตัวอย่าง 

คณะกรรมการ
พิจารณาผลการ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
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กิจกรรม เป้าหมาย,ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการปีงบ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓.จัดพิมพ์เอกสาร 
๔.รับเอกสารเพ่ิมเติม 
๕.ตรวจสอบ 
๖.คัดเลือก 
๗.รายงานผล 
๘.แจ้งผลการพิจารณา 
๙.ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาทราบพร้อมเหตุผล 

๗.การท าสัญญาและแตกสัญญา ระยะ ๑ ปี 
ชุด e-bidding 

๑.ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดมาท าสัญญา 
๒.แจ้งเวียนสัญญาให้ทุกรพ.เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
ต่อไป 

สสจ.พัทลุง             

๘.รพ.ด าเนินการจัดซื้อชุด e-bidding ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ โดยแนบสัญญา 
(สัญญา ๑ ปี หลังจากประกาศ) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ,
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

            

๙.การบริหารสัญญาชุด e-bidding ๑.จัดท าหนังสือแจ้งปรับผู้ขายทราบ กรณีเม่ือครบ
ก าหนดยังไม่ส่งมอบของ 
๒.จัดท าหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 
๓.รายงานผล 

เจ้าหน้าที่พัสดุ,
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

            

๑๐.การควบคุมก ากับชุดสืบราคาและชุด e-
bidding 

๑.ให้รพ.ด าเนินการตามสัญญาโดยสรุปผลเสนอ
คณะกรรมการจัดซื้อร่วม 

สสจ.พัทลุง             
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กิจกรรม เป้าหมาย,ผลงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการปีงบ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑.การรายงานชุดสืบราคาและชุด e-bidding ๑.รายงานผ่านระบบ DMSIC ผู้จัดซื้อ             

 


