
 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

 
๑. ความเป็นมา 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความต้องการในการ 
จัดหายา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet จ านวน 1,000,000 เม็ด เพ่ือใช้ในการบริการผู้ป่วย
ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ส าหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหายาเพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 จัดหาเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาล 
 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
     ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง 
     ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
     3.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
     3.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
     3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
     3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                   ๓.๑๐ ผู้ยื่นขอ้เสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 

                                  กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
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                                  ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

     3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกล 
 
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet  
ตามเอกสารแนบท้ายนี ้

 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
 
๖. ระยะเวลาส่งมอบของ 
 - ก าหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รับใบสั่งซื้อจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
แต่ละครั้ง 
 
๗. วงเงินในการจัดหา 
         - ใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จ านวนเงินประมาณ 
3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
 8.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 
          8.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยบูรพา จะใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด 
ดังนี้ 

๘.๒.๑ ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30  
๘.๒.๒ ข้อแสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ๆ เท่ากับร้อยละ 70 

   (๘.๒.2.1) เกณฑ์คุณภาพทั่วไป 
    (8.2.2.1.1) มาตรฐานการรับรอง Good Manufacturing Practices – 
GMP / PICs (ได้รับ Certificate of GMP Active pharmaceutical ingredient (API) และ Certificate of 
GMP Finished product) 
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    (8.2.2.1.2) มาตรฐานวัตถุดิบตัวยาส าคัญ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยา
ส าเร็จรูป (Active pharmaceutical ingredient specification และ Finished product specification 
ได้รับการรับรองในต ารายา 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) เกณฑ์คุณภาพเฉพาะ  
    (8.2.2.2.1) ผลพิสูจน์คุณภาพ Certificate of analysis – COA  
(Certificate of analysis of Active pharmaceutical ingredient (API) และ Finished product 
specification ตรงกับ Active pharmaceutical ingredient specification ทุกหัวข้อ ทั้งของ Supplier 
และ Manufacturer และมีการแสดงผลในรูปแบบตัวเลข ยกเว้น หัวข้อ Physical description) 
    (8.2.2.2.2) ผลพิสูจน์คุณภาพ Stability data  
 (มีการศึกษา Long term stability ตาม ASEAN guidelines (30 ± 2๐C, 75 ± 5% RH) ครบตามอายุยา
ที่ก าหนดไว้บนฉลาก และมีผลการศึกษา on-going stability ปีล่าสุด) 
    (8.2.2.2.3) ผลพิสูจน์คุณภาพ Bioequivalence  
 (มีรายงานการศึกษา Bioequivalence เป็นไปตาม ASEAN guidelines หรือ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ให้การรับรอง) 

(8.2.2.2.4) ผลพิสูจน์คุณภาพ Packaging and Labeling  
 (ภาชนะบรรจุตรงตามท่ีระบุใน Finished product specification และฉลากมีรายละเอียดครบตาม 
specification) 
    (8.2.2.2.5) เกณฑ์พิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ใน
การใช้ยาในโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วย 
   

9. ราคากลาง  
 - แหล่งที่มาของราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
 
 

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูล และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
 สถานที่ติดต่อ งานบริหารงานพัสดุ ชั้น ๒ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 โทรศัพท์  ๐ ๓๘๓๘ ๖๕๕๔ ต่อ ๒๒๑๑ 
 โทรสาร   ๐ ๓๘๓๘ ๖๕๕๗ 
 เว็บไซต์ e-mail : thidanat@go.buu.ac.th 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 

mailto:thidanat@go.buu.ac.th

