




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ      เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน 5 เครื่อง                              .  .. 
2. งาน       -       กลุ่มงาน        บริหารทั่วไป             สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร          1,000,000.00                                                     บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)         20 ตลุาคม 2563                                               ..                                                                                               
    เป็นเงิน                943,500.00                                 บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                  0.37                       บาท/แผ่น 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
    5.2 บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

     6.1 นายโชคชัย      สุขเหลือง          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ประธานกรรมการ 
                   ช านาญการ 
      6.2 นางณีรนุช              บุญส่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                      กรรมการ 
                   ช านาญการ 
      6.3 นางสาวเพ็ญนภา     บุญเพ็ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     กรรมการ 
                      

 

                                           ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
                                                       (นายโชคชัย   สุขเหลือง) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ                    ลงชื่อ.........................................................กรรมการ           
          (นางณีรนุช        บุญส่ง)                                               (นางสาวเพ็ญนภา   บุญเพ็ง) 
     
   

  



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 5 เครื่อง 
1. ความต้องการ จ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 5 เครื่อง 
2. ปริมาณความต้องการ จ านวนประมาณ  900,000 แผ่นต่อปี 
    ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าในลักษณะพร้อมใช้งานได้ตามที่ก าหนด จ านวน 5 เครื่อง 
 ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา  
3. คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร 
 3.1 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสร้างภาพด้วยระบบ  LASER มีความคมชัด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 DPI 
 3.2 สามารถถ่ายส าเนาได้หลายฉบับจากการสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว (Scan Once Print Many) 
 3.3 ความเร็วในการถ่ายได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น ต่อนาที (ขนาด A4) 
 3.4 ตั้งจ านวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้ครั้งละ 1-999 แผ่น 
   3.5 สามารถอ่านต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง ขนาด A3 
 - มีหน่วยความจ า (RAM) ไม่น้อยกว่า 2 GB และ Hard Disk ไม่น้อยกว่า 250 GB  
 - หน้าจอสีระบบสัมผัส (Touch Screen) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว 
 - สามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือท างานเป็นเครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกนเนอร์ผ่านระบบเน็ทเวิรค์ได้ 
โดยต้องรองรับภาษาการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา 
 3.6 สามารถป้อนต้นฉบับอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง โดยสามารถบรรจุต้นฉบับได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น 
 3.7 มีโปรแกรมแทรกงานในกรณีเร่งด่วน (JOB INTERRUPT) 
 3.8 มีระบบเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติตามขนาดของต้นฉบับ (AUTO PAPER SELECT) 
 3.9 สามารถใช้กระดาษส าเนาได้ตั้งแต่ขนาด  A5 ถึง A3 
 3.10 สามารถย่อ – ขยายด้วยระบบ ZOOM ตั้งแต่ 25% - 400 % เพ่ิมหรือลดได้ครั้งละ 1% 
 3.11  มีปุ่มเลือกอัตราย่อ – ขยาย ขนาดมาตรฐานก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 7 ขนาด 
 3.12  มีปุ่มปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ 
 3.13  มีรหัสและสัญญาณไฟรวมทั้งข้อความแจ้งต าแหน่งและเหตุที่ขัดข้องเพ่ือสะดวกในการแก้ไข 
 3.14 มีสัญญาณไฟเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด,ผงหมึกหมดหรือผงหมึกไม่พอ  หรือถึง 
ก าหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง 
 3.15 สามารถตั้งรหัสเฉพาะแต่ละหน่วยงานได้ไม่น้อยกว่า 50 รหัส 
 3.16 มีถาดบรรจุกระดาษไม่น้อยกว่า 2 ถาด บรรจุกระดาษรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,100 แผ่น และถาดป้อน
มือบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 3.17 สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือได้ โดยให้ส าเนาแยกออกเป็น 2 แผ่นในครั้งเดียวกัน โดย
ไม่ต้องปรับต้นฉบับใหม่ 
 3.18 สามารถถ่ายเอกสาร 2 หน้าแบบอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกได้ตามต้องการ ดังนี้ 
  - ต้นฉบับ 2 แผ่น รวมเป็นส าเนาแผ่นเดียว 
  - ต้นฉบับ 2 หน้า ในแผ่นเดียว ถ่ายเอกสารเป็นส าเนาแผ่นเดียว 
  - ต้นฉบับ 2 หน้า ในแผ่นเดียว ส าเนาเป็นข้อความหน้าที่ 1 และ 2 แยกเป็นส าเนาหน้าละแผ่น 

ลงช่ือ.............................................ประธานกรรมการ 
                                                       (นายโชคชัย    สุขเหลือง) 
 
ลงช่ือ..................................................กรรมการ                     ลงช่ือ.........................................................กรรมการ           
            (นางณีรนุช     บุญส่ง)                                               (นางสาวเพ็ญนภา   บุญเพ็ง) 

 /3.19 ติดตั้ง... 
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 3.19 ติดตั้งเครื่องป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ และอ่านต้นฉบับสองหน้าได้อัตโนมัติ โดยเครื่องสมารถกลับต้นฉบับ
เอง สามารถป้อนเอกสารต้นฉบับต่อเนื่องอัตโนมัติ  
 3.20 มีระบบเรียงส าเนาอัตโนมัติและเรียงส าเนาได้ไม่น้อยกว่า 999 ชุด 
 3.21 ถ่ายเอกสารลงบนส าเนาที่เป็นกระดาษธรรมดา, กระดาษสี,แผ่นใส (TRANSPARENCY) กระดาษไข,
แผ่นออฟเซ็ท (OFFSET MASTER), และกระดาษหนาเพ่ือท าหน้าปกหนังสือ 
 3.22 มีโปรแกรมประหยัดไฟอัตโนมัติ เพ่ือช่วยประหยัดไฟหลังการใช้งาน 
4. เงื่อนไขการให้บริการ 
 4.1 ผู้ให้เช่าต้องหักจ านวนกระดาษที่ถ่ายเสียในแต่ละเดือนไม่ต่ ากว่า 3 % 
 4.2 ผู้ให้เช่าต้องคิดค่าบริการตามที่ใช้จริงโดยไม่ก าหนดการใช้งานขั้นต่ า 
 4.3 ผู้ให้เช่าต้องจัดหาเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
 4.4 ผู้ให้เช่าต้องแสดงหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง   
โดยยื่นเอกสารประกอบในวันเสนอราคา 
 4.5 กรณเีครื่องถ่ายเอกสารเกิดขัดข้อง ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย
และใช้การได้ภายใน  1 วันท าการนับถัดจาวันที่ได้รับแจ้ง และหากมีการแก้ไขอาการเดิมถึง 3 ครั้ง /สัปดาห์ 
ยังใช้งานได้ไม่ดี หรือกรณีไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ผู้ให้เช่าจะต้องน าเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน  1 วันท าการ
นับถัดจาวันที่ได้รับแจ้ง  
 4.6 กรณีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 วันท าการถัดจาวันที่ไดร้ับแจ้ง ผูเ้ช่า
สามารถปรับเป็นเงิน 1 %  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นทางบริษัทต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้เช่าภายใน 1 วันท า
การนับถัดจาวันที่ได้รับแจ้ง 
 4.7 ต้องมีสาขาหรือศูนย์บริการของผู้เช่า โดยให้ผู้ให้เช่าท าหนังสือระบุที่ตั้งสาขา หรือศูนย์บริการของผู้ให้เช่า
โดยให้กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอ านาจของบริษัทลงนาม 
 4.8 เครื่องถ่ายเอกสารที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า (ISO 9001 : 2015) และ
มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) และต้องได้รับฉลากเขียวจากสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย 
 4.9 ต้องมีคู่มือการใช้งานของเครื่องถ่ายเอกสาร ฉบับภาษาไทย อย่างน้อยเครื่องละ 1 ฉบับ พร้อมแผ่นโปรแกรม
และติดตั้งโปรแกรมพร้อมใช้งานทั้งหมด  โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของผู้เช่าแนะน าการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารให้กับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 4.10  ต้องมีหมึกส ารอง เครื่องละไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2566) 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ประธานกรรมการ 
                                                       (นายโชคชัย    สุขเหลือง) 
 
ลงช่ือ........................................................กรรมการ                     ลงช่ือ.............................................................กรรมการ           
            (นางณีรนุช     บุญส่ง)                                                    (นางสาวเพ็ญนภา   บุญเพ็ง) 
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