ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง การสอบราคาเชาเครือ่ งถายเอกสารของหนวยงานกรมการแพทย
---------------------------------------กรมการแพทย มีความประสงคจะสอบราคาเชาเครื่องถายเอกสารของหนวยงานกรมการแพทย
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ จํานวน 18 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551
- 30 กันยายน 2552 รวม 11 หนวยงาน ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองการเจาหนาที่
4. สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
5. กองแผนงาน
6. สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
7. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
9. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
10. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
11. กลุมตรวจสอบภายใน
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาเชาดังกลาว
2. ไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
4. ไมเปนผูมผี ลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแกกรมการแพทย
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคา
เชาครั้งนี้
กําหนดยืน่ ซองสอบราคาไดตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2551 – 1 กันยายน 2551 ในเวลาราชการ
ณ ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย อาคาร 5 ชั้น 2
/2…

-2กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา และพิจารณารายชื่อของผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก ในวันที่ 2 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมกรมการแพทย อาคาร 1 ชั้น 3
และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา เวลา 10.30 น. เปนตนไป ในวัน และสถานที่เดียวกัน
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ ฝายพัสดุ กองคลัง กรมการแพทย อาคาร 5 ชั้น 2
ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2551 – 29 สิงหาคม 2551 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2591 8258,
0 2590 6112 – 3 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
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รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องถายเอกสาร
ความเร็วไมนอยกวา 50 แผนตอนาที
1. เครื่องถายเอกสารแบบตูเคลื่อนที่ ระบบแหง ใชผงหมึก
2. แทนวางตนฉบับอยูกับที่
3. ความเร็วในการถายเอกสารไมนอยกวา 50 แผนตอนาที (กระดาษขนาด A 4)
4. สามารถทํางานเปนเครื่องถายเอกสาร พิมพเอกสาร และสแกนเอกสารผานระบบเครือขายได
5. สามารถถายสําเนาจากตนฉบับขนาดใหญที่สุดได (กระดาษขนาด A 3)
6. ตั้งจํานวนการถายเอกสารไดอยางตอเนื่อง สามารถเรียงชุดสําเนาได
7. สามารถกําหนดโปรแกรมจํานวนถายสําเนาแตละครั้งไดโดยการตั้งสําเนาตองไมเกินจํานวนที่กําหนดไว
8. ใชเวลาอุนเครื่องกอนการใชงานไมเกิน 5 นาที
9. ถาดกระดาษสามารถปรับใชไดกับกระดาษขนาดตาง ๆ โดยมีชองใสถาดกระดาษขนาดตาง ๆ ที่สามารถ
บรรจุกระดาษไดตั้งแต 500 แผนขึน้ ไปตอถาด ไมนอยกวา 2 ชอง
10. มีชองปอนกระดาษดวยมือและสามารถปอนกระดาษไดอยางตอเนื่อง
11. มีระบบเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติตามขนาดของตนฉบับ
12. สามารถยอ – ขยาย ไดครั้งละ 1% และมีระบบยอขยายอัตโนมัติ
13. มีปุมปรับระดับความเขมจางตามความตองการ หรือสามารถปรับระดับความเขมจางไดอัตโนมัติ
14. ตองมีชุดปอนตนฉบับ กลับ หนา-หลัง อัตโนมัติ
15. ถายเอกสารตอเนื่องไดไมต่ํากวา 999 แผน และมีปมุ ถายแทรกงานเรงดวนได
16. สามารถเขาโปรแกรมประหยัดไฟไดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากทีห่ ยุดใชเครื่อง หรือประหยัดไฟทันที
ที่ใชงานเสร็จ
17. สามารถถายเอกสารลงบนสําเนาที่เปนกระดาษธรรมดา, กระดาษสี, แผนใส, กระดาษไข, แผนออฟเซท
และสามารถถายกระดาษหนาเพื่อทําปกหนังสือ
18. มีรหัส, สัญญาณไฟ หรือขอความแจงตําแหนง และเหตุที่ขัดของ เพื่อสะดวกในการแกไข
19. สามารถปอนตนฉบับอัตโนมัตไิ มนอยกวา 50 แผน
20. ผูใหเชาจะตองรับผิดชอบอุปกรณสิ้นเปลืองที่ใชในการถายเอกสารทุกชนิดยกเวนกระดาษผูเชาจะตองจัดหาเอง
21. ผูใหเชาจะตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดกับเครื่องดวย
22. ผูใหเชายินดีใหหักสําเนาเอกสารที่ใชการไมไดทุกเดือน เดือนละ 3%
-/23. ภายใน...
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23. ภายในระยะเวลาการเชา หากเกิดความชํารุดบกพรอง เนื่องจากการใชงานตามปกติหรือ หากความบกพรอง
ของวัสดุ อุปกรณ การผลิต การประกอบ การดัดแปลงของผูผลิต หรือผูใหเชา หรือผูอื่นซึ่งผูใหเชายินยอม
ผูใหเชาตองซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ ภายใน 1 วัน หากระยะเวลาการซอมเกินกวา 1 วัน ผูใหเชาตองนํา
เครื่องใหมมาทดแทน โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
24. ตองมีสาขาหรือศูนยบริการของผูใหเชาโดยระบุลงในหนังสือรับรอง
25. ตองเปนตัวแทนจําหนาย โดยมีเอกสารรับรองตัวแทนจําหนาย เพื่อประโยชนในการบริการทีด่ ีตอกรมการแพทย
กําหนดระยะเวลาการเชา 12 เดือน ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551– 30 กันยายน 2552

รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องถายเอกสาร
ความเร็วไมนอยกวา 30 แผนตอนาที
1. เครื่องถายเอกสารแบบตูเคลื่อนที่ ระบบแหง ใชผงหมึก
2. แทนวางตนฉบับอยูกับที่
3. ความเร็วในการถายเอกสารไมนอยกวา 30 แผนตอนาที (กระดาษขนาด A 4)
4. สามารถทํางานเปนเครื่องถายเอกสาร พิมพเอกสาร และสแกนเอกสารผานระบบเครือขายได
5. สามารถถายสําเนาจากตนฉบับขนาดใหญที่สุดได (กระดาษขนาด A 3)
6. ตั้งจํานวนการถายเอกสารไดอยางตอเนื่อง และสามารถเรียงชุดสําเนาได
7. สามารถกําหนดโปรแกรมจํานวนถายสําเนาแตละครั้งไดโดยการตั้งสําเนาตองไมเกินจํานวนที่กําหนดไว
8. ใชเวลาอุนเครื่องกอนการใชงานไมเกิน 5 นาที
9. ถาดกระดาษสามารถปรับใชไดกับกระดาษขนาดตาง ๆ โดยมีชองใสถาดกระดาษขนาดตาง ๆ ที่สามารถ
บรรจุกระดาษไดตั้งแต 200 แผนขึน้ ไปตอถาด ไมนอยกวา 2 ชอง
10. มีชองปอนกระดาษดวยมือและสามารถปอนกระดาษไดอยางตอเนื่อง
11. สามารถยอ – ขยาย ไดครั้งละ 1% และมีระบบยอขยายอัตโนมัติ
12. มีปุมปรับระดับความเขมจางตามความตองการ หรือสามารถปรับระดับความเขมจางไดอัตโนมัติ
13. ตองมีชุดปอนตนฉบับ กลับ หนา-หลัง อัตโนมัติ
14. ถายเอกสารตอเนื่องไดไมต่ํากวา 999 แผน และมีปมุ ถายแทรกงานเรงดวนได
15. สามารถเขาโปรแกรมประหยัดไฟไดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากทีห่ ยุดใชเครื่อง หรือประหยัดไฟทันที
ที่ใชงานเสร็จ
16. สามารถถายเอกสารลงบนสําเนาที่เปนกระดาษธรรมดา, กระดาษสี, แผนใส, กระดาษไข,
แผนออฟเซท และสามารถถายกระดาษหนาเพื่อทําปกหนังสือ
17. มีรหัส, สัญญาณไฟ หรือขอความแจงตําแหนง และเหตุที่ขัดของ เพื่อสะดวกในการแกไข
18. ผูใหเชาจะตองรับผิดชอบอุปกรณสิ้นเปลืองที่ใชในการถายเอกสารทุกชนิด
ยกเวนกระดาษผูเชาจะตองจัดหาเอง
19. ผูใหเชาจะตองรับผิดชอบการบํารุงรักษาและเปลี่ยนอะไหลรวมทัง้ คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดกับเครื่องดวย
20. ผูใหเชายินดีใหหักสําเนาเอกสารที่ใชการไมไดทุกเดือน เดือนละ 3%
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-221. ภายในระยะเวลาการเชา หากเกิดความชํารุดบกพรอง เนื่องจากการใชงานตามปกติหรือ หากความบกพรอง
ของวัสดุ อุปกรณ การผลิต การประกอบ การดัดแปลงของผูผลิต หรือผูใหเชา หรือผูอื่นซึ่งผูใหเชายินยอม
ผูใหเชาตองซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ ภายใน 1 วัน หากระยะเวลาการซอมเกินกวา 1 วัน ผูใหเชาตองนํา
เครื่องใหมมาทดแทน โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
22. ตองมีคูมือการใชงานของเครื่องถายเอกสาร ฉบับภาษาไทย อยางนอยเครื่องละ 1 ฉบับ พรอม
แผนโปรแกรม
23. ตองมีสาขาหรือศูนยบริการของผูใหเชาโดยระบุลงในหนังสือรับรอง
24. ตองเปนตัวแทนจําหนาย โดยมีเอกสารรับรองตัวแทนจําหนาย เพื่อประโยชนในการบริการที่ดี
ตอกรมการแพทย
กําหนดระยะเวลาการเชา 12 เดือน ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551– 30 กันยายน 2552

จํานวนเครื่องถายเอกสารของหนวยงานกรมการแพทย
ปงบประมาณ 2552
จํานวนเครื่อง
ลําดับ

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สํานักงานเลขานุการกรม
กองคลัง
กองการเจาหนาที่
สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
กองแผนงาน
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมตรวจสอบภายใน
รวม
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ขนาดใหญ ขนาดเล็ก
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
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หมายเหตุ

