
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 
การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

 

 1.ชื่อโครงการ  โครงการเช
าเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ัน 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ�ายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย
อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  2,592,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค
าเพ่ิมแล4ว)  

   4.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565                                                                                                                             

    เป8นเงิน  2,085,120.00  บาท (รวมภาษีมลูค
าเพ่ิมแล4ว) 
 

 5. แหล�งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

     5.1 บริษัท มหาจําเริญ จํากัด 

               5.2 บริษัท โตชิบา เทค ประเทศไทย จํากัด 
 

 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู4อํานวยการอาวุโสฝ�ายบรหิารงานกลาง 

     6.2 นายจิรัฎฐ�  จิรวุฒินันท� ผู4ช
วยผู4อํานวยการฝ�ายบริหารงานกลาง 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ� ผู4ช
วยผู4อํานวยการฝ�ายบริหารงานกลาง 

 

1. ขอบเขตการดําเนินงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองถ�ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ9งก:ชั่น 
1.1 ให4บริการเช
าเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ัน จํานวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยมีปริมาณ

เอกสาร ขาว-ดํา (ทุกขนาดกระดาษ) จํานวนประมาณ 2,880,000 หน4า และปริมาณเอกสารสี (ทุกขนาดกระดาษ) จํานวนประมาณ 
288,000 หน4า  

1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ัน ตามข4อ 1.1 ดังต
อไปน้ี  
                               - ทําหน4าท่ีเป8นเครื่องพิมพ�เอกสาร เครื่องถ
ายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร และเครื่องโทรสารได4ใน

เครื่องเดียวกัน และสามารถสแกนเอกสารสีผ
านระบบ Network ได4 (Ethernet Lan) 
   - เป8นเครื่องถ
ายเอกสารและพิมพ�เอกสารระบบดจิิตอล 

    - มีความเร็วในการถ
ายเอกสารไม
น4อยกว
า 45 แผ
นต
อนาที หรือดกีว
า 
     - มีหน
วยจัดเก็บข4อมูลขนาดแบบ HDD ไม
น4อยกว
า 250 GB หรือแบบ SSD ไม
น4อยกว
า 128 GB 
     - มีหน
วยความจํา (RAM) ไม
น4อยกว
า 2 GB  
     - ความละเอียดคมชัดของสําเนาไม
ต่ํากว
า 600 x 600 จุดต
อตารางน้ิว หรือดีกว
า 
     - ความละเอียดคมชัดในการพิมพ� 1200 x 1200 จุดต
อตารางน้ิว หรือดีกว
า 
     - มีถาดสําหรับใส
กระดาษสําเนาไม
น4อยกว
า 4 ถาด บรรจุกระดาษสําเนาได4ไม
น4อยกว
า ถาดละ 500 แผ
น 

และช
องป̀อนกระดาษด4วยมือ 1 ถาด 
    - สามารถถ
ายเอกสารได4ถึงขนาดกระดาษ A3 
    - สามารถถ
ายเอกสาร ย
อ-ขยาย ได4ตามขนาดของกระดาษสําเนาท่ีใช4 

 - สามารถกําหนดช
องทางออกของกระดาษได4ไม
น4อยกว
า 2 ช
องทางออก (Output Tray)  
 - สามารถเลือกสั่งพิมพ�งานได4ดังน้ี 



  (1) แบบพิมพ�งานท่ัวไป พิมพ�ออกทันที 
  (2) แบบพิมพ�งานและเก็บงานไว4ในหน
วยความจํา (รอผู4ใช4งานสั่งพิมพ�ท่ีหน4าเครื่องอีกครั้ง) 
  (3) แบบพิมพ�งานแบบรักษาความปลอดภัย ข4อมูลความลับโดยการเข4ารหัส 

     - ใช4ระบบอ
านต4นฉบับเพียงครั้งเดียวแต
สามารถทําสําเนาได4หลายชุดต
อเน่ือง 
     - การสแกนงานสามารถ Preview บนหน4าจอเครื่องถ
ายเอกสารได4     

     - การสแกนงานสามารถข4ามหน4าหรือตัดหน4าว
างท้ิงได4 
     - การสแกนงานสามารถสแกนโดยเลือกบันทึก Drive ปลายทางได4ในครั้งเดียว โดยไม
ต4องเลือกใหม
ทุกครัง้ 
     - สามารถตั้งจํานวนการถ
ายเอกสารต
อเน่ืองได4 1-999 สําเนา  

    - จัดเรียงสําเนาเป8นชุดได4 
    - มีชุดป̀อนต4นฉบับกลับ หน4า-หลังอัตโนมัติ 
    - สามารถถ
ายสําเนากลับ หน4า-หลังอัตโนมัติ 

     - มีฟ�งก�ช่ันประหยัดพลังงาน (Energy Saver) ขณะไม
ได4ใช4งานเครื่อง 
     - มีสญัญาณเตือนเมื่อกระดาษหมดพร4อมตําแหน
งกระดาษติด หมกึหมดหรือเหตุขัดข4องอ่ืน ๆ 
     - มีระบบควบคุมการถ
ายเอกสารแบบใช4รหัส   
     - มีระบบหน4าจอแสดงผลสี ควบคุมด4วยระบบสัมผัส  
     - สามารถเลือกเปlดการใช4งานเอกสารสี โดยวิธีการตั้งรหัสได4และกําหนดโควต4าการใช4งานสีของแต
ละรหัสได4 
     - สามารถแสดงปริมาณการใช4งานในแต
ละเดือน เพ่ือตรวจสอบค
าใช4จ
ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด โดย

สามารถทํารายงานแยกตามเครื่อง และแยกรายการแต
ละรหัสผู4ใช4หรือรหัสฝ�ายงานได4  
                        - ชุดหลอดหมึกมีกล
องบรรจุภัณฑ� บสย. สามารถถอดเปลี่ยนได4เองโดยง
าย ไม
จําเป8นต4องรอช
าง

จากบริษัท และต4องสํารองชุดหลอดหมึกไว4ท่ี บสย. ให4เพียงพอต
อการใช4งาน โดยไม
คิดค
าบริการเพ่ิมเติม  
  1.3 เครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันตามข4อ 1.2 ต4องเป8นยี่ห4อและรุ
นเดียวกันท้ัง 4 เครื่อง โดยสามารถ
ใช4หลอดหมึกรุ
นเดียวกันได4 และต4องเป8นเครื่องใหม
ท่ียังมิได4ทําการติดตั้งใช4งาน ณ ท่ีใดมาก
อน และไม
เป8นเครื่องท่ีถูกนํามา
ปรับปรุงสภาพใหม
 
  1.4 เครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันท่ีเสนอ ต4องผ
านการรับรองว
าเป8นผลิตภัณฑ�ได4มาตรฐานคุณภาพ
สินค4า ISO 9001 หรือมาตรฐานท่ีสูงกว
า 
 
2. หน�าท่ีของผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: 

2.1  ผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ต4องจัดหาผงหมึก วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล
 ให4เพียงพอต
อการใช4งาน 
รวมท้ังการซ
อมแซม โดยจะไม
คิดค
าใช4จ
ายใด ๆ ท้ังสิ้นจาก บสย. ยกเว4นกระดาษ บสย. จะเป8นผู4จัดหาเอง 

2.2  ผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� มีหน4าท่ีแนะนําวิธีใช4เครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันท่ีเช
าให4แก

เจ4าหน4าท่ีของ บสย. จนสามารถใช4งานได4 และผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ตกลงจะแนะนําวิธีการใช4เครื่องถ
ายเอกสาร
ดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันท่ีเช
าให4แก
เจ4าหน4าท่ีของ บสย. ทุกครั้ง รวมถึงกรณีหาก บสย. ร4องขอโดยเหตุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโยกย4าย
เจ4าหน4าท่ีของ บสย.  

2.3   ในกรณีเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันท่ีเช
าชํารุดบกพร
องหรือขัดข4องจากการใช4งานตามปกติ รวมถึง
กรณี บสย. แจ4งให4แก4ไขซ
อมแซม หรือ Update หรือการตั้งค
าท่ีเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันท่ีเช
าเพ่ือให4ใช4งานได4ปกติ     
ผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต4องจัดให4ช
างท่ีมีความรู4ความชํานาญและฝrมือดีมาจัดการซ
อมแซมแก4ไขให4อยู
ในสภาพใช4
งานได4ดีตามปกติ โดยผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต4องเริ่มจัดการซ
อมแซมแก4ไขในทันทีท่ีได4รับแจ4งจาก บสย. หรือ
จากผู4ท่ีได4รับมอบหมายจาก บสย. แล4ว และให4แล4วเสร็จใช4งานได4ดีดังเดิมภายใน 24 (ยี่สิบสี่) ช่ัวโมง นับตั้งแต
เวลาท่ีได4รับแจ4ง 
และต4องจัดทํารายงานเมื่อดําเนินการแล4วเสร็จทุกครั้ง  



 2.4 ในกรณีท่ีเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันท่ีเช
ามีความชํารุดบกพร
องหรือขัดข4อง ไม
สามารถใช4งานได4
ตามปกติ และการซ
อมแซมต4องใช4เวลาเกินกว
า 24 (ยี่สิบสี่) ช่ัวโมง ตามท่ีกําหนดในข4อ 2.3 หรือไม
อาจซ
อมแซมแก4ไขให4ดีได4ดังเดิม   
ผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ต4องจัดหาเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันท่ีมีคุณสมบัติ คุณภาพ ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการใช4งานเทียบเท
าหรือสูงกว
ามาให4 บสย. ใช4งานทดแทนตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการแก4ไขซ
อมแซมในทันที 

2.5  กรณีเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันเกิดขัดข4อง อันเกิดจากการใช4งานตามปกติจนเกินปกติวิสัย จน
เป8นอุปสรรคต
อการปฏิบัติงานของ บสย. ผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�มีหน4าท่ีนําเครื่องยี่ห4อ รุ
นเดียวกันหรือเทียบเท
า
หรือสูงกว
ามาทดแทนให4เครื่องท่ีบกพร
อง ภายใน 3 วันทําการนับแต
วันท่ี บสย. แจ4งให4ทราบ  

2.6  ผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ต4องเข4ามาบํารุงรักษาเครื่องถ
ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟ�งก�ช่ันท่ีเช
าให4
อยู
ในสภาพท่ีใช4งานได4ดีอยู
เสมอทุกเดือน ในวันและเวลาทําการปกติของ บสย. (วันจันทร� – วันศุกร� เวลา 8.30 – 16.30 น.) ตลอดอายุ
สัญญา  

2.7  ค
าใช4จ
ายท่ีเกิดจากการดําเนินการในข4อ 5.2 - 5.6 ผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ต4องเป8นผู4รับผิดชอบ
ท้ังสิ้น 

2.8  ผู4ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�มีสิทธ์ิได4รับค
าบริการตามจํานวนการถ
ายเอกสารท่ีเกิดข้ึนจริง (อัตรา
ราคาต
อหน4ากระดาษ) โดยไม
มีอัตราค
าเช
าบริการเครื่องถ
ายเอกสารเพ่ิมอีก 

2.9  การคํานวณอัตราค
าบริการให4คิดตามจํานวนเอกสารท่ีออกมาสมบูรณ�ใช4ได4ดี โดยหักจํานวนเอกสารเสียออก       
อย
างน4อยอัตราร4อยละ 2 ต
อเครื่องทุกเดือน  
 


