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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
จางเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
1.ความเปนมา 
   ดวยสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี มีความประสงคที่จะจางเหมา
บริการถายเอกสารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สําหรับใชในราชการของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด
ยาเสพติดแหงชาติฯ ประกอบกับปจจุบันไดมีการพัฒนาปรับปรุงดานเทคโนโลยีของเครื่องถายเอกสารใหสามารถ
สนับสนุน ความตองการดานเอกสารของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคํานึงถึงนโยบายดานการ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนตองดําเนินการจางเหมาบริการถายเอกสารที่มีศักยภาพเพื่อใหบริการดาน
เอกสารของหนวยงาน สามารถรองรับปริมาณงานท่ีนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นไดดวยความสะดวก รวดเร็ว 

2.วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีเครื่องถายเอกสาร สําหรับการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานและเจาหนาที่สถาบันฯ        
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เรียบรอย และเพียงพอ     
กับภารกิจของงานสถาบันฯ 

3. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องถายเอกสาร 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหาเครื่องถายเอกสารชนิดดี มีคุณภาพสูง ถายเอกสารดวยความรวดเร็ว คมชัด 
สะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งตลับหมึกและกระดาษที่ใชกับเครื่องถายเอกสารจะตองเปนมิตร           
กับสิ่งแวดลอม 

4. หลักเกณฑและเงื่อนไข 
   4.1 ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องถายเอกสาร 
  4.1.1 ตองเปนเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 
  4.1.2 สามารถถายเอกสารจากตนฉบับไดทุกประเภท สําเนาที่ไดมีความคมชัด เทียบเทาตนฉบับ 
  4.1.3 ความเร็วในการถายเอกสารไมต่ํากวา 50 แผนตอนาที 
  4.1.4 สามารถรองรับการสั่งพิมพจากหนวยงานภายในสถาบันฯ ได 
  4.1.5 สามารถยอและขยายได และเรียงชุดไดโดยอัตโนมัต ิ
  4.1.6 จํานวนเครื่องถายเอกสารที่ตองการ จํานวน 2 เครื่อง ตองอยูในสภาพพรอมใชงาน 
  4.1.7 สถานที่ติดตั้ง ณ อาคารอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ 
เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
   4.2 ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะกระดาษ 
  4.2.1 ผูรับจางตองจัดเตรียมกระดาษ ขนาด A4 และ A3 น้ําหนักไมนอยกวา 80 แกรม ให
เพียงพอตอการใหบริการถายเอกสาร 
  4.2.2 กระดาษสําหรับใชกับเครื่องถายเอกสาร กระดาษถายเอกสารตองเปนผลิตภัณฑที่ไดรับ
การรับรอง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมฉลากเขียว 
  4.2.3 กระดาษที่นํามาใชบริการตองเปนกระดาษตามตัวอยางที่ยื่นขอเสนอ 
   4.3 ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะการปฏิบัติงาน 
  4.3.1 พนักงานประจําเครื่องถายเอกสาร จํานวนอยางนอย 1 คน โดยแจงรายชื่อใหสถาบัน
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ ทราบเปนลายลักษณอักษร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเจาหนาที่ตอง
แจงใหสถาบันฯ ทราบดวย 
   



     ประธานกรรมการ                                กรรมการ                                  กรรมการ 

- 2 - 
 

4.3.2 ผูรับจางตองดําเนินการตามมาตรฐานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อของสถาบัน
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีกําหนด กรณีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID - 19 ใหดําเนินการตามแนวทาง New Normal ไดแก 
   - พนักงานตองสวมหนากากอนามัยและแตงกายดวยชุดแบบฟอรมหรือสัญลักษณของผูรับจาง 
   - ทําความสะอาดพื้นที่ใหบริการเปนประจํากอนและหลังการใหบริการ 
   - กําหนดใหมีการเวนระยะหางของผูใชบริการในจุดบริการรับ – สง เอกสาร 
  4.3.3 ระยะเวลาการใหบริการทุกวันทําการ ระหวางเวลา 08.00 – 16.30 น. และหากมี
ความจําเปนเรงดวนนอกเหนือวันและเวลาที่กําหนด ผูรับจางจะตองอยูดําเนินการใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ 
เพิ่มเติม ทั้งนี้กรณีดังกลาวสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย
จะแจงใหทราบทุกครั้ง 
  4.3.4 พนักงานประจําเครื่องถาย ตองเปนผูมีความสุภาพเรียบรอย สุขภาพดี ประวัติดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และเปนผูมีสุขภาพแข็งแรง และมีความรักในการบริการ วาจาสุภาพออนหวาน แตงกายสะอาด
เรียบรอย หากพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ผูวางจางสามารถแจงใหผูรับจางแกไขหรือเปลี่ยนตัวพนักงาน
ภายใน 3 วันทําการ 
  4.3.5 การปฏิบัติงานตามใบสั่งงานของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ 
   1) การถายเอกสารใหถายเอกสารตามจํานวนที่ระบุใน “ใบขออนุญาตถายเอกสารของ
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ” โดยสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ 
จะเบิกจายใหตามจํานวนแผนของการถายเอกสารในใบอนุญาตถายเอกสารที่มีลายมือชื่อของผูขออนุญาต          
ผูอนุญาต และผูรับเอกสาร ที่ถายแลวโดยครบถวน โดยจะทําการเบิกจายใหกับผูเสนอราคาทุกๆ สิ้นเดือน จํานวน 
12 งวด (เดือนละ 1 งวด) 
   2) คําสั่งถายเอกสารและบริการเสริมใดๆ จะตองลงนามโดย หัวหนาหนวยงานระดับ
หัวหนาฝาย หรือหัวหนางานขึ้นไป และผูเสนอราคาตองถายเอกสารหรือใหบริการเสริมตามคําสั่งใหแลวเสร็จ
สมบูรณ โดยสงมอบตนฉบับเอกสารและสําเนาที่มีความคมชัดเทียบเทาตนฉบับ หรือสงมอบผลงานบริการเสริม   
ที่ถูกตองเรียบรอยใหแก สถาบันฯ หรือตัวแทนของสถาบันฯ จนครบถวนถูกตองตาม วัน เวลา ที่กําหนดในคําสั่งนั้นๆ 
  4.3.6 ผูรับจางเปนผูชําระคาไฟเอง โดยสถาบันฯ จะติดตั้งมิเตอรไฟฟาให ซึ่งการชําระคา
กระแสไฟฟา สถาบันฯ จะเปนผูชําระใหการไฟฟาแทนผูรับจางไปกอน และผูรับจางมีหนาที่ชําระคากระแสไฟฟา
ใหแกสถาบันฯ ภายใน 5 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดรับใบแจงหนี้จากสถาบันฯ หากผูรับจางไมชําระคา
กระแสไฟฟาคืนใหกับสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติฯ ภายในกําหนดเวลา ดังกลาว ผูรับจาง
ยินยอมใหสถาบันฯ หักเงินคาเชาใดๆ ที่สถาบันฯ จะตองชําระแกผูรับจางเพื่อเปนคากระแสไฟฟา ที่ผูรับจางคาง
ชําระแกสถาบันฯ 
  4.3.7 ตลอดระยะเวลาที่เครื่องถายเอกสารอยูในความครอบครองของสถาบันฯ การสูญหาย
หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดแกเครื่องถายเอกสาร สถาบันฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
  4.3.8 ผูรับจางตองมีอุปกรณประกอบการใหบริการใหเพียงพอ ตอการใชงาน เชน เครื่องเย็บ
กระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดตามความเหมาะสมของใบสั่งงาน และอุปกรณสําหรับจัดชุดเอกสารเขาเลม เปนตน 
    4.4 การเสนอราคา 
   4.4.1 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอรายละเอียดการใหบริการเครื่องถายเอกสาร 
  4.4.2 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายอื่นๆ แลว     
โดยระบุเปนราคาตอหนวย ไมเกินราคากลางที่สถาบันฯ กําหนด 
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4.4.3 ผูยื่นขอเสนอตองสงตัวอยางกระดาษ A4 ที่จะนํามาใหบริการภายใน 1 วัน นับถัดจาก
วันที่ยื่นขอเสนอราคา 

5. การตรวจรับเครื่องถายเอกสาร 
   กําหนดสงมอบเครื่องถายเอกสารกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 การตรวจรับโดยเจาหนาที่สถาบันฯ        
ที่ไดรับมอบหมาย ผูรับจางตองดําเนินการดังนี้ 
 การสงมอบงาน ตองสงมอบงานภายในเวลาที่สถาบันฯ กําหนด และกอนเขาดําเนินการในครั้งแรก     
ตองแจงรายชื่อเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําถายเอกสาร พรอมสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน     
เปนหนังสือลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากการลงนามในสัญญาแลว ตองแจง     
ใหสถาบันฯ ทราบถึงเหตุผลอันควรและตองรอความเห็นชอบจากสถาบันฯ กอนดําเนินการ 

6. อัตราคาปรับ 
 6.1 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจาง กําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาคาจาง 
 6.2 ผูรับจางตองจัดใหมีเจาหนาที่ประจําเครื่องถายเอกสารตามที่ตกลงในสัญญา ในกรณีที่เจาหนาที่  
ของผูรับจางมาปฏิบัติงานไมครบตามสัญญาในวันใด หรือเจาหนาที่คนใดไมมีความสามารถในการปฏิบัติงานในวันใด 
ใหถือวาเจาหนาที่คนนั้นไมมาปฏิบัติงาน ผูรับจางยินยอมใหสถาบันฯ ปรับเปนรายชั่วโมงๆ ละ 100.- บาท 
 6.3 ผูรับจางตองจัดการใหการถายเอกสาร และบริการเสริมตามที่ตกลงในสัญญาแลวเสร็จ ตามวัน เวลา
ที่กําหนด หากลาชาผูใหเชายินยอมใหปรับเปนรายวัน ในอัตรา 2 เทาของราคาคาเชาเครื่องถายเอกสารหรือ
คาบริการเสริมในแตละคําสั่งฯ ที่ดําเนินการลาชา โดยอัตราคาปรับต่ําสุด ในแตละคําสั่งจะตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท 
นับแตวันที่ถึงกําหนดสงมอบ ถึงวันที่ผูใหเชาดําเนินการแลวเสร็จถูกตองครบถวน 
 6.4 ในกรณีเครื่องถายเอกสารเสียในระหวางที่ใหบริการ ทําใหไมสามารถถายเอกสารได ผูรับจางจะตอง
จัดการแกไข หรือจัดหาเครื่องทดแทน หากไมสามารถถายเอกสารได ผูรับจางยินยอมใหสถาบันฯ ปรับเปน     
รายชั่วโมงๆ ละ 500.- บาท 

6.5 ในกรณีสําเนาเอกสารถายแลวเสีย ใชการไมได ผูรับจางจะตองหักเงินคาถายเอกสารตามจํานวน     
ที่แทจริง และยินยอมใหสถาบันฯ หักออกจากคาถายเอกสารที่ควรจะจายตามหลักฐานที่ปรากฏอยูหรือตอง    
ถายเอกสารใหใหมจนใชการได 
 6.6 เอกสารที่ถายแลวตองมีความคมชัด สะอาด กระดาษตองไมมีรอยคราบเปรอะเปอนของผงหมึก  
หากไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว ตองดําเนินการถายเอกสารใหใหมโดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม 

7. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน     
นับถัดจากวันที่รับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 1 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาจางเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
และสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาการจางไดตามความจําเปนในอัตราคาจางเดิม 

9. การชําระเงิน 

 สถาบันฯ จะจายคาจางเหมาเครื่องถายเอกสารใหแกผูรับจาง เดือนละ 1 ครั้ง โดยคํานวณจากหลักฐาน 
ใบขออนุญาตการขอถายเอกสารจากหนวยงานภายในสถาบันฯ และการใหบริการเสริมที่สถาบันฯ ออกใหผูรับจาง 
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10. การพิจารณาผูชนะการเสนอราคา 
 พิจารณาจากราคารวมต่ําสุด โดยพิจารณาจากราคาตอแผน กระดาษ A4 วัสดุของผูรับจางเปนหลัก 

11. ราคากลาง 
 

วัสดุของผูรับจาง (บริษัทฯ) วัสดุของผูวาจาง (สถาบันฯ) 
 ลําดับ

ที่ 
รายการ 

ปริมาณ/แผน/
เดือน 

ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
เฉลี่ย/เดือน 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
ปริมาณ/

แผน/เดือน 
ราคา 
(บาท) 

ราคารวม
เฉลี่ย/เดือน 

1 กระดาษ A4 120,000 0.45 54,000 1 กระดาษ A4 4,000 0.30 1,200 

2 กระดาษ A4 (หนา-หลัง) 10,000 0.70 7,000 2 กระดาษ A4 (หนา-หลัง) 1,200 0.60 720 

3 กระดาษ A3 60 1 60 3 กระดาษ A3 40 0.50 20 

 
ราคากลางเฉลี่ย 63,000 บาท ตอเดือน 
 ราคากลางทั้งสิ้น 756,000 บาท (เจ็ดแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน) 
 
 
 
 

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

 

ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
           (นางสาวสุกุมา แสงเดือนฉาย) 

 

ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
                                       (นางสาวสุจารี  เวียงสมุทร) 

                                                                         ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ          
                                                                                   (นางสําเนา นิลบรรพ)                                                      
 
                                                                         ลงชื่อ...........................................กรรมการ  
                                                                               (นางสาวประเชิญ ฤกษอรุณ)            
 
                                                                         ลงชื่อ............................................กรรมการ 
                                                                               (นางสาวสุกุมา แสงเดือนฉาย) 
 
 
 
 


