
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
จ�างเหมาบริการเคร่ืองถ�ายเอกสารประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ความเป+นมา 
 

 ด�วยสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี มีความประสงค$ท่ีจะจ�างเหมา
บริการถ�ายเอกสารประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับใช�ในราชการของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟู        
ผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติฯประกอบกับป4จจุบันได�มีการพัฒนาปรับปรุงด�านเทคโนโลยีของเครื่องถ�ายเอกสาร         
ให�สามารถสนับสนุน ความต�องการด�านเอกสารของหน�วยงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการคํานึงถึงนโยบาย
ด�านการเป>นมิตรกับสิ่งแวดล�อม จึงมีความจําเป>นต�องดําเนินการจ�างเหมาบริการถ�ายเอกสารท่ีมีศักยภาพเพ่ือให�
บริการด�านเอกสารของหน�วยงาน สามารถรองรับปริมาณงานท่ีนับวันจะเพ่ิมมากข้ึนได�ด�วยความสะดวก รวดเร็ว  
 
2.  วัตถุประสงค. 
 

 เพ่ือให�มีเครื่องถ�ายเอกสาร สําหรับการปฏิบัติงานของข�าราชการ พนักงานและเจ�าหน�าท่ีสถาบันฯ         
ในป)งบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงจะทําให�การปฏิบัติงานเป>นไปอย�างมีประสิทธิภาพ เรียบร�อย และเพียงพอกับ
ภารกิจของงานสถาบันฯ 
 
3.  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องถ�ายเอกสาร 
 

 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องจัดหาเครื่องถ�ายเอกสารชนิดดี มีคุณภาพสูง ถ�ายเอกสารด�วยความรวดเร็ว คมชัด  
สะอาด เป>นมิตรกับสิ่งแวดล�อม รวมท้ังตลับหมึกและกระดาษท่ีใช�กับเครื่องถ�ายเอกสารจะต�องเป>นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม          
 
4.  หลักเกณฑ.และเงื่อนไข 
 

       4.1 ข�อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ�ายเอกสาร 
             4.1.1  ต�องเป>นเครื่องถ�ายเอกสารระบบดิจิตอล 
  4.1.2  สามารถถ�ายเอกสารจากต�นฉบับได�ทุกประเภท สําเนาท่ีได�มีความคมชัด เทียบเท�า
ต�นฉบับ 
  4.1.3  ความเร็วในการถ�ายเอกสารไม�ต่ํากว�า 50 แผ�นต�อนาที 
  4.1.4  สามารถรองรับการสั่งพิมพ$จากหน�วยงานภายในสถาบันฯได� 
    4.1.5  สามารถย�อและขยายได� และเรียงชุดได�โดยอัตโนมัติ 
  4.1.6  จํานวนเครื่องถ�ายเอกสารท่ีต�องการ จํานวน 2 เครื่อง ต�องอยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน 
     4.1.7  สถานท่ีติดต้ัง ณ อาคารอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติฯ      
เลขท่ี 60 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิป4ตย$ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
        4.2 ข�อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะกระดาษ 
  4.2.1 ผู�รับจ�างต�องจัดเตรียมกระดาษ ขนาด A4 และ A3 น้ําหนักไม�น�อยกว�า 80 แกรม      
ให�เพียงพอต�อการให�บริการถ�ายเอกสาร 
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  4.2.2 กระดาษสําหรับใช�กับเครื่องถ�ายเอกสาร กระดาษถ�ายเอกสารต�องเป>นผลิตภัณฑ$ท่ีได�รับ
การรับรองเป>นมิตรกับสิ่งแวดล�อมฉลากเขียว  
  4.2.3 กระดาษท่ีนํามาใช�บริการต�องเป>นกระดาษตามตัวอย�างท่ียื่นข�อเสนอ 

 
         4.3 ข�อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะการปฏิบัติงาน 
   4.3.1  พนักงานประจําเครื่องถ�ายเอกสาร จํานวนอย�างน�อย 1 คน โดยแจ�งรายชื่อให�สถาบัน
บําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติฯทราบเป>นลายลักษณ$อักษร และทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนเจ�าหน�าท่ี  
ต�องแจ�งให�สถาบันฯ ทราบด�วย  
   4.3.2 ผู�รับจ�างต�องดําเนินการตามมาตราฐานการปOองกันและควบคุมการติดเชื้อของสถาบัน
บําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนีกําหนด กรณีการแพร�ระบาดของ  เชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID-19 ให�ดําเนินการตามแนวทาง  New Normal เช�น 
   -  พนักงานต�องสวมหน�ากากอนามัยและแต�งกายด�วยชุดแบบฟอร$มหรือสัญลักษณ$ของผู�รับจ�าง  
   -  ทําความสะอาดพ้ืนท่ีให�บริการเป>นประจําก�อนและหลังการให�บริการ 
   -  กําหนดให�มีการเว�นระยะห�างของผู�ใช�บริการในจุดบริการรับส�งเอกสาร 
   4.3.3  ระยะเวลาการให�บริการทุกวันทําการ ระหว�างเวลา 08.00 – 16.30 น. และหากมี    
ความจําเป>นเร�งด�วนนอกเหนือวันและเวลาท่ีกําหนด ผู�รับจ�างจะต�องอยู�ดําเนินการให�โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายใดๆ 
เพ่ิมเติมท้ังนี้ กรณีดังกล�าว สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติฯหรือผู�แทนท่ีได�รับมอบหมาย
จะแจ�งให�ทราบทุกครั้ง 
   4.3.4  พนักงานประจําเครื่องถ�าย ต�องเป>นผู�มีความสุภาพเรียบร�อย สุขภาพดี ประวัติดี มีความ
ซ่ือสัตย$สุจริต และเป>นผู�มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรักในการบริการ วาจาสุภาพอ�อนหวาน แต�งกายสะอาด
เรียบร�อย หากพนักงานไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด ผู�ว�าจ�างสามารถแจ�งให�ผู�รับจ�างแก�ไขหรือเปลี่ยนตัวพนักงาน 
ภายใน 3 วันทําการ 
   4.3.5  การปฏิบัติงานตามใบสั่งงานของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติฯ
     1.) การถ�ายเอกสารให�ถ�ายเอกสารตามจํานวนท่ีระบุใน “ใบขออนุญาตถ�ายเอกสารของ        
สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติฯ” โดยสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติฯ   
จะเบิกจ�ายให�ตามจํานวนแผ�นของการถ�ายเอกสารในใบอนุญาตถ�ายเอกสารท่ีมีลายมือชื่อของผู�ขออนุญาต          
ผู�อนุญาต และผู�รับเอกสาร ท่ีถ�ายแล�วโดยครบถ�วน โดยจะทําการเบิกจ�ายให�กับผู�เสนอราคาทุก ๆ สิ้นเดือน 
จํานวน 12 งวด (เดือนละ 1 งวด) 
   2.) คําสั่งถ�ายเอกสารและบริการเสริมใดๆ จะต�องลงนามโดย  หัวหน�าหน�วยงานระดับ
หัวหน�าฝcาย หรือหัวหน�างาน ข้ึนไปและผู�เสนอราคาต�องถ�ายเอกสารหรือให�บริการเสริมตามคําสั่งให�แล�วเสร็จ
สมบูรณ$   โดยส�งมอบต�นฉบับเอกสารและสําเนาท่ีมีความคมชัดเทียบเท�าต�นฉบับ หรือส�งมอบผลงานบริการเสริมท่ี
ถูกต�องเรียบร�อยให�แก� สถาบันฯ หรือตัวแทนของสถาบัน ฯ จนครบถ�วนถูกต�องตาม วัน เวลาท่ีกําหนดในคําสั่งนั้น ๆ  
      
    4.3.6  ผู�รับจ�างเป>นผู�ชําระค�าไฟฟOาเอง โดยสถาบันฯ จะติดต้ังมิเตอร$ไฟฟOาให� ซ่ึงการชําระ 
ค� ากระแสไฟฟO า  สถา บันฯจะเป>นผู� ชํ า ระให�การ ไฟฟO าแทนผู� รั บจ� า ง ไปก� อน และผู� รั บจ� า ง มีหน� า ท่ี  
ชําระค�ากระแสไฟฟOาให�แก�สถาบันฯ ภายใน 5 วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างได�รับใบแจ�งหนี้จากสถาบันฯ   
หากผู�รับจ�างไม�ชําระค�ากระแสไฟฟOาคืนให�กับสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติฯภายใน
กําหนดเวลา ดังกล�าว ผู�รับจ�างยินยอมให�สถาบันฯ หักเงินค�าเช�าใดๆ ท่ีสถาบันฯ จะต�องชําระแก�ผู�รับจ�างเพ่ือเป>น
ค�ากระแสไฟฟOา ท่ีผู�รับจ�างค�างชําระแก�สถาบันฯ 
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    4.3.7  ตลอดระยะเวลาท่ีเครื่องถ�ายเอกสารอยู�ในความครอบครองของสถาบันฯ การสูญหาย
หรือความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดแก�เครื่องถ�ายเอกสาร สถาบันฯไม�ต�องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
    4.3.8 ผู�รับจ�างต�องมีอุปกรณ$ประกอบการให�บริการให�เพียงพอ ต�อการใช�งาน เช�น เครื่องเย็บ
กระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดตามความเหมาะสมของใบสั่งงาน และอุปกรณ$สําหรับจัดชุดเอกสารเข�าเล�ม 
เป>นต�น 
       4.4 การเสนอราคา 
  4.4.1 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องเสนอรายละเอียดการให�บริการเครื่องถ�ายเอกสาร  

 4.4.2 ผู�ยื่นข�อเสนอต�องเสนอราคาเป>นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิมและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆแล�ว โดย
ระบุเป>นราคา ต�อหน�วยไม�เกินราคากลางท่ี สถาบันฯ กําหนด 

 4.4.3 ผู�ผู�ยื่นข�อเสนอต�องส�งตัวอย�างกระดาษ A4 ท่ีจะนํามาให�บริการภายใน 1 วัน นับถัดจาก     
วันท่ียื่นข�อเสนอราคา 

 
5. การตรวจรับเครื่องถ�ายเอกสาร  
 กําหนดส�งมอบเครื่องถ�ายเอกสารก�อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 การตรวจรับโดยเจ�าหน�าท่ีสถาบัน ฯ ท่ี
ได�รับมอบหมาย ผู�รับจ�างต�องดําเนินการดังนี้ 
การส�งมอบงาน ต�องส�งมอบงานภายในเวลาท่ีสถาบัน ฯ กําหนดและก�อนเข�าดําเนินการในครั้ งแรก   
ต�องแจ�งรายชื่อเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานประจําถ�ายเอกสาร พร�อมสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน 
เป>นหนังสือล�วงหน�าอย�างน�อย 3 วันทําการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากการลงนามในสัญญาแล�ว ต�องแจ�ง 
ให�สถาบันฯ ทราบถึงเหตุผลอันควรและต�องรอความเห็นชอบจากสถาบันฯ ก�อนดําเนินการ 
 

6. อัตราค�าปรับ 
 6.1 กรณีท่ีผู�รับจ�างปฏิบัติผิดสัญญาจ�าง กําหนดค�าปรับเป>นรายวัน ในอัตราร�อยละ 0.10 ของราคา
ค�าจ�าง 
 6.2  ผู�รับจ�างต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีประจําเครื่องถ�ายเอกสารตามท่ีตกลงในสัญญา ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ี 
ของผู�รับจ�างมาปฏิบัติงานไม�ครบตามสัญญาในวันใด หรือเจ�าหน�าท่ีคนใดไม�มีความสามารถในการปฏิบัติงาน     
ในวันใด ให�ถือว�าเจ�าหน�าท่ีคนนั้นไม�มาปฏิบัติงานผู�รับจ�างยินยอมให�สถาบันฯ ปรับเป>นรายชั่วโมง ๆ ละ 100.- บาท  
 6.3 ผู�รับจ�างต�องจัดการให�การถ�ายเอกสาร และบริการเสริมตามท่ีตกลงในสัญญาแล�วเสร็จ   
ตามวัน เวลาท่ีกําหนด หากล�าช�าผู�ให�เช�ายินยอมให�ปรับเป>นรายวัน ในอัตรา 2 เท�าของราคาค�าเช�าเครื่องถ�าย
เอกสารหรือค�าบริการเสริมในแต�ละคําสั่ง ฯ ท่ีดําเนินการล�าช�า โดยอัตราค�าปรับตํ่าสุด ในแต�ละคําสั่งจะต�อง 
ไม�ต่ํากว�าวันละ 100.- บาท นับแต�วันท่ีถึงกําหนดส�งมอบ ถึงวันท่ีผู�ให�เช�าดําเนินการแล�วเสร็จถูกต�องครบถ�วน 
 6.4 ในกรณีเครื่องถ�ายเอกสารเสียในระหว�างท่ีให�บริการ ทําให�ไม�สามารถถ�ายเอกสารได� ผู�รับจ�าง
จะต�องจัดการแก�ไข หรือจัดหาเครื่องทดแทน หากไม�สามารถถ�ายเอกสารได� ผู�รับจ�างยินยอมให�สถาบันฯ  
ปรับเป>นรายชั่วโมง ๆ ละ 500.- บาท 
 6.5 ในกรณีสําเนาเอกสารถ�ายแล�วเสีย ใช�การไม�ได� ผู�รับจ�างจะต�องหักเงินค�าถ�ายเอกสารตามจํานวน     
ท่ีแท�จริง และยินยอมให�สถาบันฯหักออกจากค�าถ�ายเอกสารท่ีควรจะจ�ายตามหลักฐานท่ีปรากฏอยู�หรือ              
ต�องถ�ายเอกสารให�ใหม�จนใช�การได� 
 6.6  เอกสารท่ีถ�ายแล�วต�องมีความคมชัด สะอาด กระดาษต�องไม�มีรอยคราบเปรอะเป��อนของผงหมึก  
หากไม�เป>นไปข�อกําหนดดังกล�าว ต�องดําเนินการถ�ายเอกสารให�ใหม�โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายเพ่ิม 
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7. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
 ผู�รับจ�างต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า 3 วัน 
นับถัดจากวันท่ีรับมอบงาน โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจาก
วันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาจ�างเหมาบริการเครื่องถ�ายเอกสาร ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
และสถาบัน ฯ  ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขยายเวลาการจ�างได�ตามความจําเป>นในอัตราค�าจ�างเดิม   

 
9. การชําระเงิน 
 สถาบันฯ จะจ�ายค�าจ�างเหมาเครื่องถ�ายเอกสารให�แก�ผู�รับจ�างเดือนละ 1 ครั้ง โดยคํานวณจาก
หลักฐาน ใบขออนุญาตการขอถ�ายเอกสารจากหน�วยงานภายในสถาบันฯ และการให�บริการเสริมท่ีสถาบันฯ    
ออกให�ผู�รับจ�าง 

 
10. การพิจารณาผู�ชนะการเสนอราคา 
 พิจารณาจากราคารวมตํ่าสุด โดยพิจารณาจากราคาต�อแผ�น กระดาษ A4 วัสดุของผู�รับจ�างเป>นหลัก 
 
 

11. ราคากลาง  

 

ราคากลางเฉล่ีย 63,000 บาท ต�อเดือน 
 ราคากลางท้ังส้ิน 756,000 บาท (เจ็ดแสนห�าหม่ืนหกพันบาทถ�วน) 
 
 

 
                      ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ 
                                                     (นางสําเนา  นิลบรรพ$)                    

 
                                         ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                                                 (นางสาวประเชิญ   ฤกษ$อรุณ)                    

 
                                        ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                                               (นางสาวขวัญฤดี  ศรีสุวรรณ) 

  

             วัสดุของผู�รับจ�าง (บริษัทฯ)         วัสดุของผู�ว�าจ�าง (สถาบันฯ)  
ลําดับ
ท่ี 

รายการ ปริมาณ/ 
แผ�น/เดือน 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
เฉล่ีย/เดือน 

ลําดับ      
ท่ี 

รายการ ปริมาณ/ 
แผ�น/เดือน 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม 
เฉล่ีย/เดือน 

1 กระดาษ A4  120,000 0.45 54,000 1 กระดาษ A4 4,000 0.30 1,200 
2 กระดาษ A4 (หน�า-หลัง) 10,000 0.70 7,000 2 กระดาษ A4 (หน�า-หลัง) 1,200 0.60   720 
3 กระดาษ A3 60 1     60 3 กระดาษ A3 40 0.50   20 


