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ศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข

ดวน! สัญ ญาจะซื้อจะขายยา (แบบปรับราคาได) ของยาที่มีผ ูจําหนาย
รายเดียว 15 รายการ (เริ่มใชแ ลวทั่วประเทศ)
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ไดด ําเนิน การมาตรการเพิ่ม

ตอ
รองราคายากับบริษ ัท ผูน ําเขายาจากตางประเทศ และเปนผูแทน
จําหนา ยผลิตภัณฑแตผ ูเ ดียวในประเทศไทย เพื่อ นําไปดําเนินการทํา
สัญ ญาจะซื้อจะขายแบบปรับราคาได จํา นวน 16 รายการ จากบริษัทผูแทนจําหนายจํา นวน
ประสิท ธิภาพในการจัดซื้อ ยาของกระทรวงสาธารณสุขตามมติค ณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 13 มีน าคม 2550 โดย

6 บริษัท นั้น
บัดนี้ สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ผูแ ทนจําหนา ยยา จํา นวน 5 บริษ ัท (ขาดไป 1
บริษ ัท คือ บริษ ัท เชอริ่ง-พลาว จํากัด ซึ่งมีก ารควบรวมโดยบริษัท อื่น และขอไมเขา ทําสัญญา) ไดรว มลงนามใน

สัญ ญาจะซื้อจะขายยา (แบบปรับราคาได) ซึ่งเปนสัญญาที่ไ ดผานการพิจารณาเห็น
ชอบจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว โดยมีจํานวนรายการยา ทั้งสิ้น 15 รายการ แยกทําสัญ ญาฯ เปน 15 ฉบับ
ทั้ง นี้ โรงพยาบาลแตละ แหงไมต องไปดําเนินการจัดซื้อยาแตล ะรายการที่อยูภายใตส ัญญาดัง กลาว
ขางตน ตามวิธีป ฏิบ ัติแ หงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ ฯ วิธีหนึ่งวิธีใดตอ อีกแตอ ยางไร เนื่อ งจากขั้น
ตอนการจัด ซื้อไดด ําเนินการเสร็จสิ้น แลว โรงพยาบาลสามารถออกใบสั่งซื้อยาแตละ

รายการไปยังบริษ ัท ผูจัดจํา หนายยาเหลานั้น ไดโดยตรง ตามอํานาจ
วงเงินในการสั่ง ซื้อ ของผูอํานวยการโรงพยาบาลแตล ะแหง ในราคา
ตอหนวยตามที่ระบุในสัญ ญาฯ และขอใหโรงพยาบาลแตละแหง รายงานปริมาณการจัดซื้อ ยา
แตล ะรายการในทุก ครั้ง ที่ไ ดส ั่งซื้อกลับ ไปยัง สํา นักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
เปนการคุมยอดการจัด ซื้อในสว นกลางตามสัญ ญาตอไป
ในการนี้ สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ไดม ีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ สธ 0228.05.3/76 ลงวันที่ 3
มิถุนายน 2553 แจงเวียนผูอํา นวยการโรงพยาบาลในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข ทุก แหง เพื่อ ทราบเกี่ยวกับ การ
ดําเนินการขา งตน พรอมรายละเอียดประกาศรวมทั้ง สัญ ญาฯที่เกี่ยวของ และขอใหแจง เภสัชกรผูม ีหนาที่จัดซื้อ ยา
ทุกคนไดรับ ทราบถึง สัญญาจะซื้อ จะขายยา (แบบปรับราคาได ) ทั้ง 15 สัญ ญา และดําเนิน การจัด ซื้อยาตาม
มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด ซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติค ณะรัฐมนตรีว ันที่ 13 มีน าคม 2550
อยางเครงครัดตอไป
กดที่ link ตอไปนี้เพื่อ อานรายละเอียด/download เอกสาร หรือเขาไปที่ 'มุม download' ของ
เว็บไซตศูน ยขอ มูลขาวสารดานเวชภัณ ฑฯ
หนังสือแจง เวียน ที่ สธ 0228.05.3/76 ลงวันที่ 3 มิถ ุนายน 2553

รายการ

ขนาด
บรรจุ

กลุมยา Antihypertensive drugs (ARB/ ARB+Diuretics)
1 Candesartan cilexetil tablet 16 mg (Blopress)
28
2 Candesartan cilexetil tablet 8 mg (Blopress)
28
Candesartan cilexetil 8 mg + HCTZ12.5 mg tablet
3
28
(Blopress Plus)
Valsartan 160 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg
4
28
tablet (Co-diovan)
Valsartan 80 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg
5
28
tablet (Co-diovan)
6 Olmesartan medoxomil tabl et 20 mg (Olmetec)
7 Olmesartan medoxomil tabl et 40 mg (Olmetec)
กลุมยา Dyslipidemia agent (Statins)
1 Rosuvastatin tablet 10 mg (Crestor)
กลุมยา Proton pump inhibitor
1 Esomeprazole injection 40 mg (Nexium)
2 Esomeprazole tablet 20 mg (Nexium)
3 Esomeprazole tablet 40 mg (Nexium)
4 Lansoprazole tablet 15 mg (Prevacid FDT)
5 Lansoprazole tablet 30 mg (Prevacid FDT)
6 Rabeprazole tablet 10 mg (Pariet)
7 Rabeprazole tablet 20 mg (Pariet)
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