
























ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ      ซ้ือผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 5 รายการ 
กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่วนราชการ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร             9,796,200.00                                        บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1 มิถุนายน 2561 
    เป็นเงิน        9,796,200.00             บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1 บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
     4.2 บริษัท เทรเวอร์ลิตี้ ทรัสติ้ง ซิสเต็มส์ แมเนจเมนต์ จ ากัด 
     4.3 บริษัท เก๊ท แอลอีดี จ ากัด   
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายอาคม          ชยัวีระวัฒนะ            ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
     5.2  นายชัยรัตน์         บุญเฉลียว               ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ 
     5.3  นางรังสิยา          บัวส้ม                    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                          ด้านส่งเสริมพัฒนา 
     5.4  นายฐานวัฒน์       หิรัญพงษ์วัฒนา        ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
     5.5  นายเฉลิมพล        ตาค า                    ต าแหนง่  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
  (        นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ ) 

 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (        นายชัยรัตน์   บุญเฉลยีว ) (           นางรังสิยา   บัวส้ม ) 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
   (    นายฐานวัฒน์   หริัญพงษ์วัฒนา ) (           นายเฉลิมพล   ตาค า ) 

 



 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 5 รายการ 

1. ความเป็นมา 
 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ทางด้านต่าง ๆ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน จึงท าให้มีการใช้วัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทหมึกพิมพ์เป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาหมึกส าหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือส ารองให้เพียงพอกับความต้องการและความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มที่ 1 
1.1 หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด ายี่ห้อ SAMSUNG รุ่นSL-M4020ND และ SL-M4070FR 
ตลับหมึก จ านวน 750 กล่อง    
 1.1.1 เป็นหมึกพิมพ์ชนิดที่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ  SAMSUNG รุ่น SL-M4020ND และ            
SL-M4070FR ได ้
 1.1.2 ตลับหมึกสีด า จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ แผ่น (โดยแสดงเอกสารรับรองปริมาณ
การพิมพ์ตามมาตรฐาน ๕% ของกระดาษ A4 จากเจ้าของผลิตภัณฑ์) 
 1.1.3 ตลับหมึก (TONER) และหลอดสร้างภาพ (DRUM) ต้องเป็นชิ้นเดียวกันเพ่ือทางสถาบันมะเร็งไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในส่วนการเปลี่ยนหลอดสร้างภาพเพ่ิม (DRUM) 
 1.1.4 หมึกพิมพ์ที่จัดส่งต้องเป็นของแท้ของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.2 หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-7680Cx และ MF-729Cx ตลับหมึก        
จ านวน 720 กล่อง 
 1.2.1 เป็นหมึกพิมพ์ชนิดที่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น LBP-7680Cx และ MF-729Cx 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
  (        นายอาคม   ชัยวีระวฒันะ ) 

 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (        นายชัยรัตน์   บุญเฉลยีว ) (           นางรังสิยา    บัวสม้ ) 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (     นายฐานวัฒน์  หริัญพงษ์วัฒนา ) (           นายเฉลิมพล   ตาค า ) 
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 1.2.2 หมึกสามารถแสดงเอกสารรับรองปริมาณการพิมพ์ตามมาตรฐาน 5% ของกระดาษ A4 จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ 
 ๑.  ตลับหมึกสีฟ้าอมเขียว จ านวนแผ่นทีพิ่มพ์ได้  ๒,๙๐๐ แผ่น จ านวน 180 กล่อง 
 ๒.  ตลับหมึกสีแดงอมม่วง จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้ ๒,๙๐๐ แผ่น จ านวน 180 กล่อง 
 ๓.  ตลับหมึกสีเหลือง  จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้  ๒,๙๐๐ แผ่น จ านวน 180 กล่อง 
 ๔.  ตลับหมึกสีด า  จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้  ๖,๘๐๐ แผ่น จ านวน 180 กล่อง 
1.3 หมึกพิมพ์ที่จัดส่งต้องเป็นของแท้ของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน 

3. คุณสมบัติทั่วไปของทุกกลุ่มหมึก 
 3.1 เป็นหมึกพิมพ์ที่สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ตามรายการที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด 
 3.2 เมื่อใช้พิมพ์แล้วจะได้ภาพหรือตัวอักษรคมชัดไม่เลอะเทอะ 
 3.3 ต้องเป็นของแท้ของใหม่ทุกชิ้นส่วน 
  3.3.1 ต้องไม่เป็นของ Refill / Reuse 

 3.3.2 ต้องไม่เป็นของ Remanufactured 
 3.4 ผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001 ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลระบบคุณภาพของ
การพัฒนาการผลิตการติดตั้งและการบริการและ ISO14001 ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม 
 3.5 ตลับหมึกต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน RoHs (Restriction of HazardousSubstances) ที่เกี่ยวข้อง
การรักษาสภาพแวดล้อมและระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้งานและไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งส าหรับผู้ใช้งาน 
 3.6 ตลับหมึกต้องได้การรับรองมาตรฐาน REACH (Registration Evaluation and Authorization of 
Chemicals) ที่เก่ียวข้องกับระเบียบว่าด้วยการควบคุมเคมีภัณฑ์ท่ีบอกที่มาท่ีไปขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ที่ท าให้สามารถตรวจสอบวัสดุหรือท่ีมาท่ีไปของวัตถุดิบในระบบการผลิตได้ 

4. เงื่อนไขการให้บริการ 
 4.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งมอบดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์รุ่นที่ก าหนดได้โดยไม่ต้อง
ดัดแปลงหรือปรับปรุงใดๆทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
  (        นายอาคม   ชัยวีระวฒันะ ) 

 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (        นายชัยรัตน์   บุญเฉลยีว ) (           นางรังสิยา    บัวสม้ ) 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (     นายฐานวัฒน์  หริัญพงษ์วัฒนา ) (           นายเฉลิมพล   ตาค า ) 
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 4.2 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องรับประกันคุณภาพและการช ารุดเสียหายหรือเกิดปัญหาในการใช้งานอย่าง
ถูกวิธีไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันตรวจรับในแต่ละงวดโดยผู้เสนอราคาต้องรีบน าผลิตภัณฑ์มาเปลี่ยนให้
ภายใน 2 วันท าการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
 4.3 ผลิตภัณฑ์ชนิดผงหมึกต้องเป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีเอกสารแสดงผล
การวิเคราะห์ส่วนผสมของผงหมึกในลักษณะเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางเคมีภัณฑ์ (Safety Data Sheet) 
MSDS หรือเอกสารอื่นที่แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนผสมของผงหมึกอย่างชัดเจนและมีหนังสือรับรองดังนี้ 
  4.3.1 ไม่ใช้สารประกอบที่มีส่วนผสมของสารปรอทตะกั่วโครเมี่ยมเอกซาวาเลนท์และแคตเมี่ยม
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้นกรณีที่เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิกส์และสายไฟ 
  4.3.2 ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารก่อมะเร็งเพ่ือความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
ที่ห้ามใช้ตามที่ระบุใน EU Commission Research on Center(LARC) กลุ่มท่ี1 และกลุ่มที่2A, 2B 
  4.3.3 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงหมึกสีต้องไม่มีสารเอมีนที่เป็นพิษในส่วนผสม 
 4.4 ผู้เสนอราคาได้ต้องเข้ามาบ ารุงรักษาตรวจเช็คสภาพและรายงานสรุปผลเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานกับ
หมึกที่เสนอไม่น้อยกว่าทุกๆ 4 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดระยะสัญญาและในกรณีเครื่องพิมพ์
ดังกล่าวช ารุดต้องส่งซ่อมผู้เสนอราคาได้ต้องจัดหาเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานกับหมึกที่เสนอได้มาทดแทนระหว่างการซ่อม 

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
 5.1 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นของแท้และเป็นยี่ห้อเดียวกับเครื่องพิมพ์โดยได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
ซึ่งออกหนังสือรับรองส าหรับการยื่นเอกสารเสนอราคาครั้งนี้โดยต้องมีหนังสือรับรองและน ามาแสดงในวัน
เอกสารเสนอราคา 
 5.2 ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นในกรณี
ที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความบกพร่องจนเป็นสาเหตุให้
เครื่องพิมพ์เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
  (        นายอาคม   ชัยวีระวฒันะ ) 

 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (        นายชัยรัตน์   บุญเฉลยีว ) (           นางรังสิยา    บัวสม้ ) 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ 
  (     นายฐานวัฒน์  หริัญพงษ์วัฒนา ) (           นายเฉลิมพล   ตาค า ) 
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 5.3 หากพบว่าผู้เสนอราคาส่งสินค้าปลอมเครื่องหมายทางการค้าหรือเทียบเท่าทางหน่วยงานขอสงวน
ในการยกเลิกสัญญาและแจ้งหนังสือเวียนชื่อผู้เสนอราคาอยู่ในบัญชีห้ามเข้าเสนอราคาหน่วยงานรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

6.ระยะเวลาส่งมอบงาน 
  ก าหนดการส่งมอบภายใน 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัด
ปริมาณ 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

   (ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายอาคม    ชัยวีระวัฒนะ        ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (          นายชัยรัตน์   บุญเฉลียว         ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (              นางรังสิยา   บัวส้ม        ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (      นายฐานวัฒน์   หิรัญพงษ์วัฒนา ) 
 
   (ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 
 (             นายเฉลิมพล   ตาค า )  

 
          อนุมัติ 
 
 
 
                                                                  (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
                                            ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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