
  

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์(หมึกพิมพ,์ดรมั) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

จ านวน 17 รายการ  
 

1. ความเป็นมา 
สถาบันบ าบัดรั กษาและ ฟ้ืนฟูผู้ ติ ดยา เสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี  เป็นส่ วนราชการ 

ที่มีภารกิจในการบ าบัดรักษาผู้ ติดยาและสารเสพติด  ซึ่ งมีผู้ มารับบริการด้านการบ าบัดรักษา 
เป็นประจ า ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ ดรัม ไวส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างเพียงพอ 

 
2. วัตถุประสงค ์

เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและการให้บริการของเจ้าหน้า ที่ ในสถาบัน ฯ  
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการให้บริการ 

 
3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล มีคุณสมบัติตามประกาศและมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย 

โดยให้แสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 
 

4. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป 
4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตรงรุ่นล่าสุดในปัจจุบัน  

ไม่ เป็นของเก่าเก็บ ไม่ผ่านกระบวนการหรือการดัดแปลงห รือเปลี่ยนอะไหล่เ พ่ือน ามาใช้ซ้ า
(Remanufactured/Recycled) ไม่ใช่ชนิดเติมผงหมึก (Refilled) ไม่ใช่ชนิดเทียบเท่า(Compatible)  
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีวัน เดือน ปี ที่ผลิต  
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันก าหนดส่งมอบพัสดุ  

4.2 ตลับหมึกพิมพ์ ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องพิมพ์ 
4.3 กล่องบรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
      ยี่ห้อ,รุ่นตลับหมึกพิมพ์,รุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับตลับหมึกพิมพ์นี้, วัน เดือน ปีที่ผลิต 
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องติดฉลากหรือสติ๊กเกอร์หรือประทับตราชื่อของบริษัทผู้ขาย ที่กล่องบรรจุภัณฑ์ 

ทุกกล่อง เพ่ือสามารถอ้างอิงในการรับประกันพัสดุ 
4.5 กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มิใช่ของแท้ ทางสถาบันฯ จะด าเนินการคืนพัสดุที่ยังไม่เปิดใช้

ให้กับผู้ขายทั้งหมด และผู้ขายจะต้องเปลี่ยนพัสดุนั้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้ใหม่ทั้งหมดแทนทันที
ภายใน 7 วันท าการ  นับถัดจากวันที่ ได้ รั บแจ้ งจากสถาบันฯ  โดยไม่คิ ดมูลค่ า ใดๆทั้ งสิ้ น  
และสถาบัน ฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ ผู้ขายในการเข้าเสนอราคาพัสดุประเภทเดียวกันกับทางสถาบันฯ 
ต่อไป  

 
4.6 กรณ.ี.. 
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4.6 กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ ากว่าปกติ เช่น ผงหมึกหมดเร็วผิดปกติ ผู้ขาย
จะต้องเปลี่ยนพัสดุนั้นทันทีภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสถาบัน ฯโดยไม่คิดมูลค่า
ใดๆ ทั้งสิ้น  

4.7 หากมีการช ารุดของตลับหมึกพิมพ์ที่เกิดจากความผิดปกติของตลับหมึกพิมพ์เอง เช่น ผงหมึกรั่ว  
มีรอยผงหมึกเลอะติดที่ กระดาษ ฯลฯ ผู้ ขายจะต้องเปลี่ ยนพัสดุนั้ นทันทีภายใน ๗ วันท าการ  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสถาบันฯ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.8 ตลับหมึกพิมพ์ต้องไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อตัวเครื่องพิมพ์ที่ใช้ หากตลับหมึกพิมพ์ท าให้เครื่องพิมพ์ที่ใช้
ช ารุด ผู้ขายจะต้องเข้าด าเนินการซ่อมเครื่องพิมพ์ภายใน ๑๕ วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
สถาบัน ฯ ให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น หากไม่สามารถซ่อมเครื่องพิมพ์ให้ใช้งาน
ตามปกติได้ ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของเดิมหรือดีกว่าและ
ส าม า รถ ใ ช้ กั บ ตลั บ หมึ ก พิ ม พ์ รุ่ น เ ดิ ม ไ ด้ ม า เ ป ลี่ ย น ทดแ ทน โ ดย ไม่ คิ ด มู ล ค่ า ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น  
รวมทั้งทางสถาบันฯ สามารถพิจารณายกเลิกสัญญาการจัดซื้อ พัสดุ ในครั้ งนี้กับทางผู้ขายได้ 
โดยไม่ผิดเงื่อนไขใด  ๆและทางผู้ขายต้องยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากทางสถาบันฯ 

4.9 สถาบันฯ สามารถสั่ งซื้อพัสดุเ พ่ิมเติมจากจ านวนที่ก าหนดได้ในภายหลัง ภายในระยะเวลา 
ตามท่ีสัญญาก าหนดไว้ โดยใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาการจัดซื้อพัสดุในครั้งนี้ 

 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

5.1 ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro M203 และ HP Laserjet Pro MFP M227 
(HP CF232A) จ านวน 10 กล่อง 

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 23,000 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro M203 และ HP Laserjet Pro MFP M227 
ได้เป็นอย่างดี 

5.2 ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-1210 W  
 (Brother DR-1000) จ านวน 10 กล่อง 
 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 10,000 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-1210 W ได้เป็นอย่างดี 

5.3 ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-L2715DW 
 (Brother DR-2455) จ านวน 5 กล่อง 
 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 12,000 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2715DW ได้เป็นอย่างดี 

5.4 ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น M2675FN และ SAMSUNG รุ่น M2885  
 (SAMSUNG  MLT-R116) จ านวน 5 กล่อง 
 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 9,000 แผ่น 
 2.  ใ ช้ ง านกั บ เครื่ อ ง พิม พ์ยี่ ห้ อ  SAMSUNG รุ่ น  M2675FN และ  SAMSUNG รุ่ น  M2885  
ได้เป็นอย่างด ี 
 

5.5 ดรัม... 
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5.5 ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PANTUM M6800FDW และ PANTUM P3010DW  
 (DL 410) จ านวน 20 กล่อง 

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 12,000 แผ่น  
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ PANTUM M6800FDW และ PANTUM P3010DW ได้เป็นอย่างดี 
 5.6 ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro P1102 และ P1102W  

 (HP CE285A) จ านวน 180 กล่อง  
 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 1,600 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro P1102 และ P1102W ได้เป็นอย่างดี 

5.7 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PANTUM P2500 W 
(PC-210) หรือ (PC-211) หรือ (PC-211EV) จ านวน 400 กล่อง  

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 1,600 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ PANTUM P2500 W ได้เป็นอย่างดี 
 5.8 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PANTUM M6800FDW และ PANTUM P3010DW  

 (TL 410X) จ านวน 40 กล่อง 
 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 6,000 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ PANTUM M6800FDW และ PANTUM P3010DW ได้เป็นอย่างดี 

5.9 ต ลั บ ห มึ ก พิ ม พ์  ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ยี่ ห้ อ  Samsung รุ่ น  Samsung Xpress M2020  
SL-M2020/xss (SAMSUNG  MLT-D111S) จ านวน 60 กล่อง 
 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 1,000 แผ่น 

 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น Xpress M2020 SL-M2020/xss ได้เป็นอย่างดี 
 5.10 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ย่ีห้อ Brother รุ่น HL-1210W 
 (TN-1000) จ านวน 65 กล่อง 

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 1,000 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-1210W ได้เป็นอย่างดี 

 5.11 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ย่ีห้อ Brother รุ่น MFC-L2715DW 
  (TN-2480) จ านวน 10 กล่อง  

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 3,000 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2715DW ได้เป็นอย่างดี 
5.12 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น M2675 และ SAMSUNG 

รุ่น M2885 (SAMSUNG  MLT-D116L) จ านวน 35 กล่อง 
 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 3,000 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น M2675 และ SAMSUNG รุ่น M2885 ได้เป็นอย่างด ี

5.13 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro M203 และ Laserjet Pro MFP 
M227 (HP CF230X) จ านวน 120 กล่อง 

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 3,500 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro M203DN และ Laserjet Pro MFP M227  
ได้เป็นอย่างด ี
 

5.14 ตลับ… 
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5.14 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW  
   (LC-3619XLY) Yellow จ านวน 40 กล่อง 

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 1,500 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW ได้เป็นอย่างดี 
5.15 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW 
   (LC-3619XLM) Magenta จ านวน 40 กล่อง 

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 1,500 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW ได้เป็นอย่างด ี

5.16 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW 
   (LC-3619XLC) Cyan จ านวน 40 กล่อง 

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 1,500 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW ได้เป็นอย่างด ี

5.17 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW 
  (LC-3619XLBK) Black จ านวน 10 กล่อง 

 1. รองรับการพิมพ์ต่อตลับได้ 3,000 แผ่น 
 2. ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2330DW ได้เป็นอย่างด ี
 

6. การจัดท าสัญญาและระยะเวลาด าเนินการ 
6.1 จัดท าสัญญาตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ สงมอบพัสดุเป็นงวด ๆ  

ตามใบสั่งซื้อแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพรอมกันก็ไดโดยก าหนดให้ผู้ขายส่งมอบ
พัสดุภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ 

 

6.2 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
6.3 รายการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,ดรัม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จ านวน 17 รายการ  

สามารถถัวเฉลี่ยปริมาณและวงเงินได้ตามความต้องการของสถาบันฯ หรืออัตราการใช้งานจริง 
7. ระยะรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบพัสดุ 
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 

การพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
9. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง 
 เงินงบประมาณและเงินบ ารุงสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 ราคากลางเป็นเงิน  2,183,920 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 

ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ 
            (นางสาวเสมอเหมือน   โลหะกิจ) 

 
                                                       ลงชื่อ.............................................กรรมการ 

                                               (นายเทพฤทธิ์  เทือกแถว) 
                                             

                                                                   
       ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
                                                                              (นายมุสตาเกม  นิเลาะ) 



  

ตารางแสดงราคาวัสดุคอมพิวเตอร์  
 

ล าดับ 
 

รายการ 
จ านวน 
(กล่อง) 

(1) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 
(2) 

ราคารวม 
(บาท) 

1x2=(3) 

1 
ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro 
M203 และ HP  Laserjet Pro MFPM227 
(HP CF232A) 

10 3,000 30,000 

2 
ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother  
รุ่น HL-1210 W (Brother DR-1000)  

10 605 6,050 

3 
ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER 
รุ่น MFC-L2715DW (Brother DR-2455) 

5 2,000 10,000 

4 
ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG  
รุ่น M2675FN และ SAMSUNG รุ่น M2885 
(MLT-R116)  

5 1,860 9,300 

5 
ดรัม ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ PANTUM 
M6800FDW และ PANTUM P3010DW  
(DL 410)  

20 1,898 37,960 

6 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่้อ HP  
รุ่น Laserjet Pro P1102 และ P1102W  
(HP CE285A)  

180 2,369 426,420 

7 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่้อ PANTUM 
P2500 W (PC-210) หรือ (PC-211) หรือ  
(PC-211EV) 

400 1,890 756,000 

8 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่้อ PANTUM 
M6800FDW และ PANTUM P3010DW  
(TL 410X)  

40 4,162 166,480 

9 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung  
รุ่น Samsung Xpress M2020  
SL-M2020/xss (MLT-D111S)  

60 1,635 98,100 

10 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother  
รุ่น HL-1210W (TN-1000)  

65 1,077 70,005 

11 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother  
รุ่น MFC-L2715DW (TN-2480)  

10 2,176 21,760 

12 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่้อ 
SAMSUNG รุ่น M2675 และ SAMSUNG 
รุ่น M2885 (SAMSUNG  MLT-D116L)  

35 2,647 92,645 

13 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่้อ HP 
รุ่น Laserjet Pro M203 และ Laserjet Pro 
MFP M227 (HP CF230X)  

120 3,220 386,400 

14 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่้อ Brother  
รุ่น MFC-J2330DW (LC-3619XLY) Yellow  

40 550 22,000 

15 
ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่้อ Brother  
รุ่น MFC-J2330DW (LC-3619XLM) Magenta  

40 550 22,000 

16 ตลับหมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother  
รุ่น MFC-J2330DW (LC-3619XLC) Cyan  

40 550 22,000 

17 ตลับหมึกพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ ยีห่้อ Brother  
รุ่น MFC-J2330DW (LC-3619XLBK) Black  

10 680 6,800 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 2,183,920 
                                        (ตัวอักษร) - สองล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน - 

 
หมายเหตุ : รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ,์ดรัม) ท้ัง 17 รายการ สามารถถัวเฉลีย่ปรมิาณและวงเงินได้ ตามอัตราการใช้งานจริง 


