






















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 

 

1. ชื่อโครงการ     จัดซื้อผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 5 รายการ                                             . 
    1.1 ผงหมึกขาวด า Canon รุ่น 057H จ านวน 680 กล่อง   เป็นเงิน 5,304,000.00 บาท 
    1.2 ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H C จ านวน   90 กล่อง เป็นเงิน   792,000.00 บาท 
    1.3 ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H M จ านวน   90 กล่อง เป็นเงิน   792,000.00 บาท 
    1.4 ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H Y จ านวน   90 กล่อง เป็นเงิน   792,000.00 บาท 
    1.5 ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H BK จ านวน   90 กล่อง เป็นเงิน   810,000.00 บาท 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย ์          .                                                                                     
ส่วนราชการ         สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                             . 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร           8,490,000.00        บาท           
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่            26 มกราคม 2564                        . 
เป็นเงิน       8,490,000.00              บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                 -                     บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ราคาต่ าสุด) 
5.1  บริษัท เฮลท์แคร์ โซลูชั่น เซอร์วิส จ ากัด                                   .       
5.2  บริษัท เบสท ์เทคโนโลยี ่แมเนจเม้นท์ จ ากัด                              . 
5.3  บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด               . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1 นางสาวศุลีพร แสงกระจ่าง  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ         .  
    6.2 นายเฉลิมพล ตาค า ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                  .. 
    6.3 นายธงไชย  อนุภาพประเสริฐ   ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                .. 
    6.4 นายนิสิต  สิงหโฆษิต   ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                . 
    6.5 นางสาวจริยา มณีเทพ   ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                .. 
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รายการจัดซื้อผงหมกึส าหรบัเครือ่งพิมพ ์จ านวน 5 รายการ 

อันดบั รายการ จ านวน ราคาหนว่ยละ ราคารวม 
1 ผงหมึกขาวด า Canon รุ่น 057H 680 กล่อง 7,800.00 5,304,000.00 
2 ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H C 90 กล่อง 8,800.00 792,000.00 
3 ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H M 90 กล่อง 8,800.00 792,000.00 

4 ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H Y 90 กล่อง 8,800.00 792,000.00 

5 ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H BK 90 กล่อง 9,000.00 810,000.00 
 - แปดลา้นสีแ่สนเก้าหมืน่บาทถว้น - 8,490,000.00 
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ จ านวน 5 รายการ 
ล าดับ รายการ จ านวน 

1. ผงหมึกขาวด า Canon รุ่น 057H 680 กล่อง 
2.  ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H C 90 กล่อง 
3. ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H M 90 กล่อง 
4. ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H Y 90 กล่อง 
5. ผงหมึกสี Canon รุ่น 055H BK 90 กล่อง 

1. ความเป็นมา 
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เ พ่ือให้การปฏิบัติงาน
ทางด้านต่างๆ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งมีการปฏิบัติงานเป็นประจ า ทุกวัน จึงท าให้มีการใช้วัสดุ
คอมพิวเตอร์ประเภทผงหมึกพิมพ์เป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาผงหมึกส าหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือส ารองใช้ให้เพียงพอกับความต้องการและความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มที่ 1  
1.1 หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว - ด า Canon LBP-226dw และ MF-445dw ตลับหมึก
จ านวน 680 กล่อง 
 1.1.1 เป็นหมึกพิมพ์ชนิดที่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ Canon LBP-226dw และ MF-445dw ได ้
 1.1.2 ตลับหมึกสีด า จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 แผ่น (พร้อมแนบเอกสารรับรองปริมาณ
การพิมพ์ตามมาตรฐาน 5% ของกระดาษ A4 จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบการพิจารณา) 
 1.1.3 ตลับหมึก (Toner) และหลอดสร้างภาพ (Drum) ต้องเป็นชิ้นเดียวกัน เพ่ือทางสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอดสร้างภาพเพ่ิม (Drum) 
 1.1.4 ตลับหมึกท่ีจัดส่งต้องเป็นของแท้ของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน 

กลุ่มที่ 2 
 2.1 หมึกพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Canon รุ่น LBP-664CX และ MF-746Cx ตลับหมึก จ านวน 360 กล่อง 
  2.1.1 เป็นหมึกพิมพ์ชนิดที่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ Canon รุ่น LBP-664CX และ MF-746Cx ได ้
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  2.1.2 แนบเอกสารรับรองปริมาณการพิมพ์ตามมาตรฐาน 5% ของกระดาษ A4 จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
         1. ตลับหมึกสีฟ้า จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 5,900 แผ่น   จ านวน 90 กล่อง   
        2. ตลับหมึกสีม่วง จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 5,900 แผ่น   จ านวน 90 กล่อง   
         3. ตลับหมึกสีเหลือง      จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 5,900 แผ่น   จ านวน 90 กล่อง   
         4. ตลับหมึกสีด า           จ านวนแผ่นที่พิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 7,600 แผ่น   จ านวน 90 กล่อง   
 2.1.3 หมึกพิมพ์ที่จัดส่งต้องเป็นของแท้ของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน 

3. คุณสมบัติท่ัวไป  
     3.1 เป็นหมึกพิมพ์ที่สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ตามรายการที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด 
     3.2 เมื่อใช้พิมพ์แล้วจะได้ภาพหรือตัวอักษรคมชัดไม่เลอะเทอะ 
     3.3 ต้องเป็นของแท้ของใหม่ทุกชิ้นส่วน 
         3.3.1 ต้องไม่เป็นของ Refill / Reuse 
         3.3.2 ต้องไม่เป็นของ Remanufactured 
     3.4 ผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO๙oo๑ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลระบบคุณภาพของการ
พัฒนาการผลิตการติดตั้ง, การบริการ และมาตรฐาน ISO๑๔oo๑ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม 
(พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อประกอบการพิจารณา) 
     3.5 ตลับหมึกต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน RoHs (Restriction of Hazardous Substances) ที่เกี่ยวข้อง
การรักษาสภาพแวดล้อมและระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้งานและไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งส าหรับผู้ใช้งาน (พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา) 
     3.6 ตลับผงหมึกต้องได้การรับรองมาตรฐาน REACH (Registration Evaluation and Authorization of 
Chemicals) ที่เก่ียวข้องกับระเบียบว่าด้วยการควบคุมเคมีภัณฑ์ที่บอกที่มาที่ไปขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ที่ท าให้สามารถตรวจสอบวัสดุหรือที่มาที่ไปของวัตถุดิบในระบบการผลิตได้  (พร้อมแนบเอกสารรับรอง
มาตรฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา) 
     3.7 ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แต่ละกล่องจะต้องมีบาร์โค้ดนัมเบอร์ก ากับทุกกล่องในวันที่ส่งมอบ ต้องระบุ
วันหมดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับ และบริษัท/ห้างร้านที่เป็นผู้จ าหน่าย  

4. เงื่อนไขการให้บริการ 
     4.1  ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์รุ่นที่ก าหนดได้  โดยไม่ต้อง
ดัดแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ทั้งสิ้น 
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       4.2 ผลิตภัณฑ์ชนิดผงหมึกต้องเป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีเอกสารแสดงผลการ
วิเคราะห์ส่วนผสมของผงหมึกในลักษณะเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทางเคมีภัณฑ์  (Safety Data Sheet) 
MSDS หรือเอกสารอื่นที่แสดงผลการวิเคราะห์ส่วนผสมของผงหมึกอย่างชัดเจนและมีหนังสือรับรอง ดังนี้ 
            4.2.1 ไม่ใช้สารประกอบที่มีส่วนผสมของสารปรอท ตะกั่ว โครเมี่ยม เอกซาวาเลนท์และแคตเมี่ยม
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยกเว้น กรณีท่ีเป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนทางไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิกส์และสายไฟ 
            4.2.2 ไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสารก่อมะเร็ง เพ่ือความปลอดภัยกับผู้ใช้งานที่ห้ามใช้
ตามท่ีระบุใน EU Commission Research (LARC) กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที ่2  
            4.2.3 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงหมึกสีต้องไม่มีสารเอมีนที่เป็นพิษในส่วนผสม 
      4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอได้ต้องเข้ามาบ ารุงรักษาตรวจเช็คสภาพ ทุกๆ 4 เดือน และรายงานสรุปผลเครื่องพิมพ์ที่
ใช้งานกับหมึกที่เสนอทุกๆ 1 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะสัญญา และต้องจัดหาเครื่องพิมพ์
ส ารองให้ใช้งานในระหว่างรอการซ่อมหรือทดแทน เมื่อมีการเสีย/ช ารุด  

5. เงื่อนไขเฉพาะ 
   5.1 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นของแท้และเป็นยี่ห้อเดียวกับเครื่องพิมพ์ โดยได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
ซึ่งออกหนังสือรับรองส าหรับการยื่นเอกสารและเสนอราคาครั้งนี้ โดยมีเอกสารรับรองและมาแสดงในวันยื่น
เสนอราคา 
   5.2 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความบกพร่องจนเป็นสาเหตุให้
เครื่องพิมพ์เสียหาย 
    5.3 หากพบว่าผู้ขายส่งสินค้าปลอมเครื่องหมายทางการค้าหรือเทียบเท่า ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกสัญญาและแจ้งหนังสือเวียนชื่อผู้เสนอราคาอยู่ในบัญชีห้ามเข้าเสนอราคาหน่วยงานรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 
    5.4 ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของ
ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ 
    5.5 ก าหนดการส่งมอบภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัด
ปริมาณ 
 
 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ 
 (    นางสาวศุลีพร  แสงกระจ่าง ) 
 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
 (       นายเฉลิมพล   ตาค า ) (   นายธงไชย  อนุภาพประเสริฐ ) 
 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ  (ลงชื่อ).......................................................กรรมการ 
 (      นายนิสิต  สิงหโฆษิต ) (      นางสาวจริยา  มณีเทพ )  
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