
 

 

ขอบเขตงาน 
(Term of Reference: TOR) 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง จ านวน 1 ชุด 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

................................................. 
1. ความเป็นมา 

โครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของยา 
เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีข้อก าหนดในต ารายาทั้งของในประเทศไทยและในต่างประเทศ เช่น USP หรือ 
BP เป็นต้น ในข้อก าหนดมาตรฐานความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์โดยสภาเภสัชกรรม นักศึกษา  
เภสัชศาสตร์จะต้องมีความรู้ความสามารถในการควบคุมคุณภาพของยาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์  
ซึ่งข้อก าหนดวิธีการวิเคราะห์คุณภาพในปัจจุบันถูกก าหนดให้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย  เครื่องโครมาโตก
ราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง มากกว่า 80% ของต ารายาดังกล่าว รายวิชาที่สาขาวิชาเภสัชเคมีรับผิดชอบ 
ในการสอนให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ให้มีความรู้ในด้านดังกล่าวคือ รายวิชา Pharmaceutical Analysis III, 
I V  แ ล ะ  V  ซึ่ ง ใ น ร า ย วิ ช า ดั ง ก ล่ า ว จ ะ มี ร า ย วิ ช า ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ จ ะ  ฝึ ก ฝ น ใ ห้  นั ก ศึ ก ษ า 
สามารถใช้ เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง และสามารถประยุกต์ใช้ เทคนิ คใน 
การวิเคราะห์ยา เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์  ปัจจุบันภาควิชาเภสัชเคมีมีเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลว  
ประสิทธิภาพสูง จ านวน 3 ชุด เป็นชุดที่มีอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายซึ่งได้จัดซื้อมาใช้เพ่ือการเรียนการ  
สอนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540  จ านวน 2 เครื่อง ซึ่ง 2 เครื่อง ดั งกล่าว ขณะนี้ช ารุดและหาก 
จะซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้จ าเป็นต้องใช้  งบประมาณสูงมาก และเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่หา  อะไหล่มาท า 
การซ่อมได้ยาก หรืออาจจะหาไม่ได้แล้ว โดยปัจจุบันั้งสองเครื่องดังกล่าวใช้การฉีดตัวอย่างด้วยการฉีดมือ 
และ บันทึกผลการวิเคราะห์ ด้วย integrator ซึ่งมีปัญหาเสียอยู่บ่อยๆ และราคาค่ากระดาษ และ 
หมึก พิม พ์ราคาสู งมาก  และ อีก  1  เครื่ อ ง เป็ น เครื่ อ งที่ ไ ด้ ม า ในปี งบประมาณ 2559  ดั งนั้ น 
จึงท าให้อัตราการใช้งานของเครื่องที่ได้มาใหม่มีอัตราการใช้งานสูงมาก โดยเครื่องมีการเปิดการใช้  
งานทุกวัน  ตลอดวัน และมีการใช้งานทั้งการเรียนการสอน และ การวิจัย จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องจัดหาเครื่อง โครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง มาเพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอในการใช้  
เพ่ือการเรียนการสอนของนักศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2563 ภาควิชาต้องรับผิดชอบสอนนักศึกษาใน  
ระดับปริญญาตรี  ในหลักสู ตรฉบับปรับปรุงทั้ งสองสาขาในภาคการศึกษาเดียวกันพร้อมกันใน 
ภาคการศึกษาเดียวกัน จึงท าให้มีรายวิชาปฏิบัติการที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องโครมาโตกราฟีของ  
เหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยหากมีเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลว  
ประสิทธิภาพสูง ไม่ เพียงพอส าหรับใช้ในการเรียนการสอนก็อาจจ าเป็นจะต้องงดปฏิบัติการที่  
จ าเป็นต้องใช้เครื่อง โครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง  และต้องนัดมาเรียนเสริมในเวลานอก  
ตารางเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดตารางเรียนการสอน หรือ  อาจจะจ าเป็นต้องงดปฏิบัติการที่ต้อง  
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ใช้เครื่องมือในเวลาเดียวกันออกไป จะท าให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ขาดทักษะในการใช้เครื่องมือดังกล่าว 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษา ที่จะจบ 
ออกไปเพื่อปฏิบัติงานในงานเภสัชอุตสาหการในหน่วยงานต่าง ๆ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการของสาขาวิชาเภสัชเคมี  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้น
ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ 
ในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็ก
ทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ
เล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
4. ขอบเขตงาน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายจ านวน 12  แผ่น   
 
5. การจัดท าสัญญาซื้อขาย 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ขาย จะต้องมาท าสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) 
ของราคาค่าซื้อโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

5.1 เงินสด 

5.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 

ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 

วันท าการ 

5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยอ

าจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 

5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเท

ศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 

โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วันนัถัดจากวันที่ผู้ขายจากข้อผูกพันตาม  
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สัญญาซื้อขายแล้ว 
 

6. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ก าหนดในอัตราร้อยละ  0.20 ต่อวัน 
 
7. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  
 หน่วยคลังและพัสดุ ส านักงานบริหารคณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-8824-6 โทรสาร 0-7421-8504 E-mail : 
ratchaneeporn@pharmacy.psu.ac.th 
 
 
 
 


