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รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 11 รายการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1. ความเป็นมา 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจใน

การบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ซึ่งมีผู้มารับบริการด้านการบ าบัดรักษาเป็นประจ า ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ ดรัม ไวส าหรับเจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ 

 
2. ความเป็นมา 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสถาบัน ฯ และเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการให้บริการ 

 
3. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป 

3.1  ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตรงรุ่นล่าสุดในปัจจุบัน ไม่
เป็นของเก่าเก็บ ไม่ผ่านกระบวนการหรือการดัดแปลงหรือเปลี่ยนอะไหล่เพื่อน ามาใช้ซ้ า
(Remanufactured/Recycled) ไม่ใช่ชนิดเติมผงหมึก (Refilled) ไม่ใช่ชนิดเทียบเท่า (Compatible) อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีวัน เดือน ปี ที่ผลิต ไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันก าหนดส่งมอบพัสดุ  

3.2  ตลับหมึกพิมพ์ ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องพิมพ์ 
3.3  กล่องบรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย 

ดังนี้ ยี่ห้อ, รุ่นตลับหมึกพิมพ์, รุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับตลับหมึกพิมพ์นี้, วัน เดือน ปีที่ผลิต 
3.4  ผู้ขายต้องติดฉลากหรือสติ๊กเกอร์หรือประทับตราชื่อของบริษัทผู้ขาย ที่กล่องบรรจุภัณฑ์ทุก

กล่อง เพ่ือสามารถอ้างอิงในการรับประกันพัสดุ 
3.5  กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มิใช่ของแท้ ทางสถาบัน ฯ จะด าเนินการคืนพัสดุที่

ยังไม่เปิดใช้ให้กับผู้ขายทั้งหมด และผู้ขายจะต้องเปลี่ยนพัสดุนั้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ใหม่ทั้งหมด
แทนทันทีภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสถาบัน ฯ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น  และ
สถาบัน ฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ ผู้ขายในการเข้าเสนอราคาพัสดุประเภทเดียวกันกับทางสถาบัน ฯ ต่อไป  

3.6  กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ ากว่าปกติ เช่น ผงหมึกหมดเร็วผิดปกติ 
ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนพัสดุนั้นทันทีภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสถาบัน ฯ โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆทั้งสิ้น  

3.7  หากมีการช ารุดของตลับหมึกพิมพ์ที่เกิดจากความผิดปกติของตลับหมึกพิมพ์เอง เช่น ผงหมึก
รั่ว มีรอยผงหมึกเลอะติดที่กระดาษ ฯลฯ  ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนพัสดุนั้นทันทีภายใน ๗ วันท าการ นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากสถาบัน ฯ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น  
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3.8  ตลับหมึกพิมพ์ต้องไมท่ าให้เกิดผลเสียต่อตัวเครื่องพิมพ์ที่ใช้ หากตลับหมึกพิมพ์ท าให้
เครื่องพิมพ์ที่ใช้ช ารุด ผู้ขายจะต้องเข้าด าเนินการซ่อมเครื่องพิมพ์ภายใน ๑๕ วันท าการ นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งจากสถาบัน ฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น หากไม่สามารถซ่อมเครื่องพิมพ์ให้
ใช้งานตามปกติได้ ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของเดิมหรือดีกว่า
และสามารถใช้กับตลับหมึกพิมพ์รุ่นเดิมได้มาเปลี่ยนทดแทนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งทางสถาบัน ฯ 
สามารถพิจารณายกเลิกสัญญาการจัดซื้อพัสดุในครั้งนี้กับทางผู้ขายได้ โดยไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ และทางผู้ขาย
ต้องยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากทางสถาบันบ าบัดรักษาฯ 

3.9  สถาบัน ฯ สามารถสั่งซื้อพัสดุเพ่ิมเติมจากจ านวนที่ก าหนดได้ในภายหลัง ภายในระยะเวลา
ตามท่ีสัญญาก าหนดไว้ โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาการจัดซื้อพัสดุในครั้งนี้ 
 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑. หมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น CE ๒๘๕A จ านวน ๑๒๐ ตลับ 
     ๑.๑ รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ แผ่น 
     ๑.๒ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P๑๑๐๒ และ P๑๑๐๒W ได้เป็นอย่างดี 
 ๒. หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Pantum รุ่น PC-211 จ านวน ๒๕๐ ตลับ 
      2.๑ รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ แผ่น 
      2.๒ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Pantum รุ่น P๒๕๐๐W ได้เป็นอย่างดี 

๓. หมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น CF230X จ านวน ๖๐ ตลับ 
     3.๑ รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ไม่น้อยกว่า 3,5๐๐ แผ่น 
     3.๒ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro M203DN และ M227Fdw  ได้เป็นอย่างดี 

๔. หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D๑๑๑S จ านวน ๕๐ ตลับ 
     4.๑ รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ไม่น้อยกว่า ๑,0๐๐ แผ่น 
     4.๒ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น SL-M๒๐๒๐ ได้เป็นอย่างดี 

๕. หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-๑๐๐๐ จ านวน ๔๐ ตลับ 
     5.๑ รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ไม่น้อยกว่า ๑,0๐๐ แผ่น 
     5.๒ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-๑๒๑๐W ได้เป็นอย่างดี 

๖. หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น TN-2480 จ านวน 10 ตลับ 
     6.๑ รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ไม่น้อยกว่า 3,0๐๐ แผ่น 
     6.๒ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2715DW ได้เป็นอย่างดี 
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7. หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D116L จ านวน 10 ตลับ 

     7.๑ รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ไม่น้อยกว่า 3,0๐๐ แผ่น 
     7.๒ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ  Samsung  รุ่น MFC2675 และ รุ่น M2885  ได้เป็นอย่างดี 

8. ดรัม HP รุ่น 32A-CF232A จ านวน 5 ตลับ 
     8.1 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ  HP  รุ่น Laserjet Pro M203DN และ M227Fdw  ได้เป็นอย่างดี 

9. ดรัม  Brother รุ่น DR-1000 จ านวน 10 ตลับ 
     9.1 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-๑๒๑๐W ได้เป็นอย่างดี 

10. ดรัม  Brother รุ่น DR-2455 จ านวน 5 ตลับ 
      ๑0.1 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2715DW ได้เป็นอย่างดี 

11. ดรัม  Samsung รุ่น MLT-R116 จ านวน 5 ตลับ 
       ๑1.1 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung  รุ่น MFC2675 และ รุ่น M2885  ได้เป็นอย่างดี 

5. การจัดท าสัญญาและระยะเวลาด าเนินการ 
5.1 จัดท าสัญญาตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจ ากัดปริมาณ สงมอบพัสดุเป็นงวด ๆ  

ตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพรอมกันก็ไดโดยก าหนดให้ผู้ขายส่งมอบ
พัสดุภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ 

5.2 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

6. ระยะรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ระยะเวลารับประกัน  1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบพัสดุ 
 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
การพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 

8. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง 
เงินงบประมาณและเงินบ ารุงสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565   ราคากลางเป็นเงิน 1,149,793.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) 
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ตารางแสดงรายการวัสดุคอมพิวเตอร์   
           

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม 
1 หมึกพิมพ์ HP รุ่น CE ๒๘๕A 120 กล่อง 1,887.40 226,488.00 
2 หมึกพิมพ์ Pantum รุ่น PC-211 250 กล่อง 1,872.50 468,125.00  
3 หมึกพิมพ์ HP รุ่น CF230X 60 กล่อง 3,545.00 212,700.00  
4 หมึกพิมพ์ Samsung รุ่น MLT-D๑๑๑S 50 กล่อง 1,819.00 90,950.00 
5 หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-๑๐๐๐ 40 กล่อง 1,284.00 51,360.00 
6 หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-2480 10 กล่อง ๒,461.00 24,610.00 
7 หมึกพิมพ์ Samsung รุ่น MLT-D116L 10 กล่อง ๒,835.50 28,355.00 
8 ดรัม  HP รุ่น 32A-CF232A 5 กล่อง 3,30๐.00 16,500.00 
9 ดรัม  Brother รุ่น DR-1000 10 กล่อง 856.00 8,560.00 

10 ดรัม  Brother รุ่น DR-2455 5 กล่อง ๒,354.00 11,770.00 
11 ดรัม  Samsung รุ่น MLT-R116 5 กล่อง ๒,075.00 10,375.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,149,793.00 
(ตัวอักษร)  หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน 
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 ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
          (นายมุสตาเกม  นิเลาะ) 
      เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
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เอกสารในการเสนอราคา 

ตารางแสดงเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์  
              

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม 
1 หมึกพิมพ์ HP รุ่น CE ๒๘๕A 120 กล่อง   
2 หมึกพิมพ์ Pantum รุ่น PC-211 250 กล่อง   
3 หมึกพิมพ์ HP รุ่น CF230X 60 กล่อง   
4 หมึกพิมพ์ Samsung รุ่น MLT-D๑๑๑S 50 กล่อง   
5 หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-๑๐๐๐ 40 กล่อง   
6 หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN-2480 10 กล่อง   
7 หมึกพิมพ์ Samsung รุ่น MLT-D116L 10 กล่อง   
8 ดรัม  HP รุ่น 32A-CF232A 5 กล่อง   
9 ดรัม  Brother รุ่น DR-1000 10 กล่อง   

10 ดรัม  Brother รุ่น DR-2455 5 กล่อง   
11 ดรัม  Samsung รุ่น MLT-R116 5 กล่อง   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
                   (ตัวอักษร)                     
 
 
 


