
 
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

 
๑. ความเปนมา 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความตองการในการ 
จัดหายา Glucosamine sulfate 1,500 mg powder for oral solution จํานวน 210,000 ซอง เพ่ือใชใน
การบริการผูปวยทั้งท่ีตองจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมท่ีใชไป โดยใชงบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สําหรบัการจัดหาครั้งนี้เปนการจัดหายาเพ่ือใชในการบําบัดรักษา
ผูปวย จํานวน 1 รายการ 
 
๒. วัตถุประสงค 
 จัดหาเวชภัณฑยาเพื่อใชในการรักษาพยาบาลผูปวยที่มารักษาในโรงพยาบาล 
 
๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
     ๓.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
     ๓.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
     ๓.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
     ๓.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนั้นดวย 
     3.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
     3.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
     3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
     3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น  

                   ๓.๑๐ ผูยื่นขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

                                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
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                                  สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

     3.1๑ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกล 
 
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยา Glucosamine sulfate 1,500 mg powder for oral 
solution  ตามเอกสารแนบทายนี ้

 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 - ระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 
๖. ระยะเวลาสงมอบของ 
 - กําหนดสงมอบพัสดุไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
แตละคร้ัง 
 
๗. วงเงินในการจัดหา 
         - ใชงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จํานวนเงินประมาณ 
1,684,200.00 บาท (หนึ่งลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) 
 
8. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
 8.1 ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑ การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา 
          8.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยบูรพา จะใชหลักเกณฑการประเมนิ

คาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด 

ดังน้ี 

๘.๒.๑ ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ 40  

๘.๒.๒ ขอแสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น ๆ เทากับรอยละ 60 

   (๘.๒.2.1) เกณฑคุณภาพทั่วไป 
    (8.2.2.1.1) มาตรฐานการรับรอง Good Manufacturing Practices – 
GMP / PICs (ไดรับ Certificate of GMP Active pharmaceutical ingredient (API) และ Certificate of 
GMP Finished product) 
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    (8.2.2.1.2) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และมาตรฐานผลิตภัณฑยา
สําเร็จรูป (Active pharmaceutical ingredient specification และ Finished product specification 
ไดรับการรับรองในตํารายา Official pharmacopoeia หรือ Non-official pharmacopoeia) 
    (8.2.2.1.3) มาตรฐานการรับรอง Good Laboratory Practice  
    (8.2.2.1.4) มาตรฐานการรับรอง Good Storage Practice / Good 
Distribution Practice – GSP/GDP  
 (8.2.2.2) เกณฑคุณภาพเฉพาะ  
    (8.2.2.2.1) ผลพิสูจนคุณภาพ Certificate of analysis – COA  
(Certificate of analysis of Active pharmaceutical ingredient (API) และ Finished product 
specification ตรงกับ Active pharmaceutical ingredient specification ทุกหัวขอ ทั้งของ Supplier 
และ Manufacturer และมีการแสดงผลในรูปแบบตัวเลข ยกเวน หัวขอ Physical description) 
    (8.2.2.2.2) ผลพิสูจนคุณภาพ Stability data  
 (มีการศึกษา Long term stability ตาม ASEAN guidelines (30 ± 2๐C, 75 ± 5% RH) ครบตามอายุยา
ที่กําหนดไวบนฉลาก และมีผลการศึกษา on-going stability ปลาสุด) 
    (8.2.2.2.3) ผลพิสูจนคุณภาพ Bioequivalence  
 (มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เปนไปตาม ASEAN guidelines หรือ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ใหการรับรอง) 

(8.2.2.2.4) ผลพิสูจนคุณภาพ Packaging and Labeling  
 (ภาชนะบรรจุตรงตามที่ระบุใน Finished product specification และฉลากมีรายละเอียดครบตาม 
specification) 
    (8.2.2.2.5) เกณฑพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนใน
การใชยาในโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผูปวย 
   

9. ราคากลาง  
 - แหลงท่ีมาของราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 
 
 

๑๐. สถานที่ติดตอเพ่ือขอทราบขอมูล และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถสงขอคิดเห็นหรอืขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดที่ 
 สถานที่ติดตอ งานบริหารงานพัสดุ ชั้น ๒ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 โทรศพัท  ๐ ๓๘๓๘ ๖๕๕๔ ตอ ๒๒๑๑ 
 โทรสาร   ๐ ๓๘๓๘ ๖๕๕๗ 
 เว็บไซต e-mail : Pongsak@go.buu.ac.th 
 สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูให
ขอเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นดวย 


