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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐๒ ๒๔๕;-๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
1 ร /  กันยายน ๒๕๖๓ท่ี (สกม.) กนก. 1๒๕๖๓ วันที

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เขตการเดินรถที่ ๗

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส. ผอ.ขดร.๗

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เคร่ือง 
กับ บริษัท เลิศสยาม ๑๙๙๕ จำกัด ค ่าเช ่าถ ่ายเอกสาร ในอัตราแผ่นละ ๐.๓๙ บาท (สามสิบเก้าสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจำนวนท้ังส้ิน ๑๔๔,๗๙๙.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสัญญา เลขที่ ซ.๖๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ กับ รายละเอียดปรากฏตาม 
สำเนาสัญญา ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด)
ข.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok M ass Transit Authority
ส ำน ักงาน ให ญ ่ เลขท ี่ ๑ ๓ ๑  ถนนวัฒนธรรม เข ต ห ้วยข วาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ 0  
โทร. 0-๒๒๙๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โหรสาร ©-๒๒๔๗-๒©๘๙

สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เขตการเดินรถท่ี ๗
สัญญาเลขที่ . . .ช * ^ /k ๕๖๓.

ส ัญ ญ าฉ บ ับ น ี้ท ำข ึ๋/น ณ อ งค ์ก าร ข น ส ่งม ว ล ซ น ก ร ุง เท พ  ส ำน ัก ง าน ให ญ ่ เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อว ันท ี่ ,^ ...น ี้^ . ! ^ . . ^ ? ? .  ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เป ียมส ุวรรณ ผ ู้ช ่วยผ ู้อำนวยการฝ ่ายบร ิหาร 
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๕๔๔/๒๕;๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกกว่า "ผู้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เลิศสยาม ๑๙๙๔ จำกัด โดย นางบุญศรี เหลืองอ่อน กรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่๐๑๒๔๔๓๘๐๑๐๔๗๐ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ นบ. ๐๑๓๔๐๘ 
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๙/๑๓ หมู่ ๒ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี มอบอำนาจให้ นางสาวปิยฉัตร จันทรอัมพร ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๔๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาใต้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงเช่า

ผ ู้เช ่าต ก ล ง เช ่าแ ล ะ ผ ู้ให ้เช ่าต ก ล งให ้เช ่า เค ร ือ งถ ่าย เอ ก ส าร  ย ีห ้อ TOSHIBA 
รุ่น e-stud io  ๔๔๐๘ A จำนวน ๑ (หน่ึง) เครื่อง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า" เพื่อใข้ 
ในกิจการของผู้เช่าตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

การเช ่าเคร ืองถ ่ายเอกสารท ีเช ่าตามวรรคหน ึ่งม ีกำหนดระยะเวลา ๒ (สอง) ปี 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่๓๖ กันยายน ๒๔๖๔

ผู้ให้เช่ารับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามสัญญานี้เป ็นเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ 
ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้ให้เช่าได้ชำระภาษี อากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
ผู้ให้เช่ามีสิทธินำมาให้เช่าโดยปราศจากการรอนสิทธิ ทั้งรับรองว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ามีคุณสมบัติ คุณภาพ 
และคุณลักษณะไม1ตรกว่าที'กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่า 
เครื่องถ่ายเอกสารที่เข่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความชำรุดบกพร่อง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗

ท่ี ๔๖๔ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๔๖๓ เรื่องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
โดยวิธีเฉพาะเ จ า ะ จ ง ^ ^ ^ ^ 5\  จำนวน ๑ หน้า

๒ .๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคณสัเTพ่ืณ์ะไศรีอิง!'ท^®.กัสาร จำนวน ๖ หน้า
I .๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

๒ .๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การื่ข่นส่งมวลขนกรุงเทพ
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๒

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
เข่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีช ้ดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให ้ใช้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้1ห้เข่าจะต้องปฏิบัตตามคำวินิจฉัย 
ของผู้เข่า คำวินิจฉัยของผู้เข่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเข่า ค่าเสืยหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เข่าทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ค่าเข ่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ผ ู้เข ่าตกลงค ิดค ่าเข ่าถ ่ายเอกสาร ในอัตราแผ่นละ ๐.๓๙ บาท (สามสิบเก้าสตางค์) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดค่าเข่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เปอร์เซ็นต์ ตามจำนวนแผ่นที่ถ่ายเอกสารทั้งหมดในแต่ละเดือน
ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผ ู้ให ้เข ่าต ้องส ่งม อบ แล ะต ิด ต ั้ง เค ร ืองถ ่าย เอ กส ารท ี'เข ่าต าม ส ัญ ญ าน ี้ ให ้ถ ูกต ้อง  
ครบถ้วนตามสัญญานี้ในลักษณะพร้อมใช ้งานได ้ตามที่กำหนด ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดิน  
รถที, ๗ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ภายในวันท ี่ ๑  ต ุลาคม ๒๕๖๓ ซ ึ่งผ ู้ให ้เข ่าเป ็นผ ู้จ ัดหาอ ุปกรณ ์ 
ประกอบ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จำเป ็นในการติดตั้งและใช้งาน โดยผู้1ห ้เข ่าเป ็นผู้ออกค่าใช้จ ่ายเองทั้งส ิ้น

ทั้งนี้ ผู้ให้เข่าต้องแจ้งเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบเครื่องไต้เป็น 
หนังสือต่อผู้เข่า ณ เขตการเดินรถที่ ๗ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ในวันและเวลาทำการของผู้เข่าก่อนวันกำหนดส่งมอบตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ (หน่ึง) วันทำการของผู้เข่า 

ในการส ่งมอบตามวรรคหน ึ่ง ผ ู้ให ้เข ่าต ้องส ่งพน ักงานมาดำเน ินการทดสอบ 
ประส ิทธ ิภาพและแนะนำวิธ ีการใช ้เคร ืองให ้คณ ะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุได ้พ ิจารณ าตามรายละเอ ียด 
คุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไวิในข้อ ๑ และสำเนาที่ถ่ายจะต้องมีความซัดเจนสะอาดไม,มีรอยหมึกเปีอนตามส่วน 
ต่างๆ โดยในการนี้ผู้1ห้เข่าไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เข่าทั้งสิ้น

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เม ือผ ู้เข ่าได ้ตรวจรับเคร ืองถ ่ายเอกสารท ีส ่งมอบตามข ้อ ๔ และเห ็นว่าถ ูกต้อง 

ครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เข่าจะออกหลักฐานการรับมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เข่าไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ให้เข่า 
นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเข่า

ในการตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ถ ้าปรากฏว่าเครื่องถ่าย 
เอกสารซึ่งผู้ให้เข่าส่งมอบไม1ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือติดตั้งและส่งมอบถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนด 
แต่ไม,สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามสัญญา ผู้เข่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับเครื่องถ่าย 
เอกสารนั้น ในกรณีเข่นว่านี้ ผู้ให้เข่าต้องรีบนำเครื่องถ่ายเอกสารนั้นกลับคืนไปทันที และต้องนำเครื่องถ่าย 
เอกสารเครื่องใหม่ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน หรือไม่ตํ่ากว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ มาส่งมอบให้ 
ใหม่ ภายใน ๓ (สาม) วับ ด้วยค่าใช้จ ่ายของผู้ให ้เข ่าเองทั้งส ิ้น และระยะเวลาที่เส ียไปเพราะเหตุด ังกล่าว 
ผู้ให้เข่าจะนำมาอ้างเป็นเหตุของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม,ได้

หากผู้ให้เข่าไม่นำเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่งมอบไม่ถูกต้องกลับคืนไปในทันทีดังกล่าวใน 
วรรคสอง และเกิดความเสียหายแก่เครื่องถ่ายเอกสารนั้น ผู้เข่าไม่ต้องรับผิดขอบในความเสียหายดังกล่าว

ในกรณีที่ผ ู้ให้เข่าส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เข่าถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่ง 
มอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผ ู้เข ่าม ีส ิทธ ิจะร ับ ุม ่อ ่บ ุฬ ่พ ัาะส ่วน ท ี่อง โดยออกหลักฐานการรับมอบ 
เฉพาะส่วนนั้นก็ได้ ในกรณีเข่นนี้ผู้เ'ข่า'จะ,ชำระค่าเข่าเฉพาะ(คร่ื■ องพ\a(pDก ส เ ข ่า ,ท่ี'รับ!Jอบ'ไว้
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ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณ ีท ี' ผ ู้ให้เช ่าไม,สามารถส ่งมอบเครื่องถ ่ายเอกสาร ท ีเ่ข ่าให้แก,ผ ู้เช่าได้โดย 

ครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หรือถ้าผู้ให้เช่าไม1ดำเนินการหรือไม่สามารถซ่อมแซมแกไข 
เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าภายในระยะเวลาตามข้อ ๘.๒ และผู้ให้เช่าไม,จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารให้ผู้เช่าใข้แทบ 
ตามข้อ ๘.๓ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่า 
หรือจากพฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลด 
ค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาดังกล่าว โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม 
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สินสุดลง หรือตามที่ 
กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้เช่าไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าไต้สละสิทธิ 
เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ใน 
ดุลพินิจของผู้เช่าที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗. การบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารที,เช่าให้อยู่ในสภาพใข้งานได้ดีอยู่เสมอ 

ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ ความขำนาญ และ!เมือดีมาตรวจสอบ บำรุงรักษาและ 
ซ ่อมแซมแกํไขเครื่องถ่ายเอกสารที่เช ่าตลอดอายุส ัญญาเช ่าน ี้ อย่างน้อยเดือนละ ๓ (สาม) ครั้ง โดยให้มี 
ระยะเวลาห่างถันไม่น้อยกว่า ๑ (หน่ึง) วัน

สิงของที่ใข้สิ้นเปลืองทุกขนิดรวมทั้งอะไหล่ ยกเว้นกระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร ผู้ให้ 
เช่าจะเป็นผู้จัดส่งให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่ผู้ให้เช่าจะจัดให้มีไวิในความครอบครองของผู้เช่าให้เพียงพออยู่เสมอ 
อุปกรณ์สิ้นเปลืองดังกล่าว เข่น ลูกโม่ถ่ายภาพ ผงหมึก ผงประจุภาพ หมีกพิมพ์ วัสดุที่ใข้ทำความสะอาดถุง 
กรอง แปรง นํ้ามันหล่อลื่น และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องถ่ายเอกสารใช้งานไต้ตามปกติตลอดเวลา

ข้อ ๘. หน้าที่ของผู้ให้เข่า
๘.๑ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่!เกอบรมวิธีใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่า 

จนสามารถใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารไต้ และผู้ให้เช่าตกลงจะ!เกอบรมวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าให้แก่ 
เจ ้าหน้าท ี่ของผู้เช ่าท ุกครั้ง หากผู้เช ่าร้องขอโดยเหตุท ี'ม ีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจ้าหน้าท ี่ของผู้เช ่าและ 
เจ้าหน้าที่คนนั้นยังไม่เคยไต้รับการ!เกอบรมมาก่อนโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการ!เกอบรมท้ังส้ิน

๘.๒ ในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าขำรุดบกพร่องหรือซัดช้องใช้งานไม่ได้ตามปกติ 
ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างที่มีความรู้ความชำนาญและ!เมือดีมาจัดการซ่อมแซมแก่ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานไต้ดี 
ตามปกติ โดยผู้ให้เช่าจะต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก่ไขในทันทีที่ไต้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้เช่าแล้ว และให้แล้วเสร็จใช้งานไต้ดีดังเดิมอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๒ (สิบสอง) •ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลาที่ไต้รับแจ้ง

๘.๓ ในกรณ ีท ี่เคร ื่องถ ่ายเอกสารท ี่เช ่าม ีความชำรุดบกพร่องหรือซ ัดช ้องใช ้งานไม ่ไต ้ 
ตามปกติ และการซ ่อมแซมต ้องใช ้เวลาเก ิน กว ่า ๒๔ (ย ี่ส ิบส ี่) ข ั่วโมงตามที'กำหนดในข้อ ๘.๒ หรือไม ่อาจ  
ซ่อมแซมแก่ไขให้ดีไต้ดังเดิม ผ ู้ให ้เช ่าต ้องจ ัดหาเคร ื่องถ ่ายเอโ เสารที่มี.ศtuสร]ท่ี'ติ, คุณภาพ ความสามารถ และ 
ประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ตรกว่าของเครื่องเดิมมาให้ผู้เช ่วใข้แทนทันที'C \ ^ \  ^

งื่มีคุณสมบัติ คุณภาพ ความสามารถ และ



ข้อ ๙. ค่าปรับกรณีความชำรุดบกพร่องของเครื่องถ่ายเอกสาร
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ดำเนินการหรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าภายใน 

ระยะเวลาตามข้อ ๘.๒ และผู้ให้เช่าไม่จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารให้ผู้ให้เช่าใช้แทนตามข้อ ๘.๓ ผู้ให้เช่ายินยอม 
ให้ผ ู้เช ่าปรับเป ็นรายวัน ในอัตราวันละ ๔ ๔ ๐ .๐ ๐ บาท (สี'ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ต ่อเครื่อง ตั้งแต่พ้นกำหนด 
ระยะเวลาตามข้อ ๘.๒ จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ หรือผู้ให้เช่าจัดหา 
เครื่องถ่ายเอกสารมาให้ผู้เช่าใช้งานแทน หรือจนกว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผู้เช่าไม่ต้องจ่าย ค่า 
เช่าในระหว่างเวลาที่ผู้เซ่าไม่สามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าตามสัญญานี้ โดยยินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับ 
ดังกล่าวออกจากค่าเช่าตามข้อ ๒ หรือบังคับเอาจากหลักประกันตามข้อ ๑๐ ก็ได้

ข้อ ๑0. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ให้เช่าได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 

ขนส่งมวลขนกรุงเทพ เลขที่ แ-๖๓-๙-R0 -๐๒๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๔๐.-บาท 
(เจ็ดพ้นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของค่าเช่าทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก’ผู้เช่า 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิป็ตตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้เช่าใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคํ้า 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่า 
ผู้ให้เช่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้ 
เช่าส่งมอบและติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่า 
ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน - 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า

หลักประกันที,ผู้ให ้เช ่านำมามอบไว้ตามช้อน ี้ ผู้เช ่าจะคืนให้แก,ผู้ให้เช่าโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑©. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกำหนดส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที,เช่าตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่า’โม่ส่ง 

มอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า หรือส่งมอบแต่เพียงบางส่วนให้แก'ผู้เช่า หรือส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที,เช่าไม่ 
ตรงตามสัญญาหรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม,ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบแล้วเสร็จภายในกำหนดแต่ไม่ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 
ใดข้อหน่ึง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาบั้นไม่กระทบสิทธิ 
ของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า

ข้อ ๑๐ เป็นจำนวนเงินทั้งห 
เอกสารจากบุคคลอื่นทั้งพ



๕

ยอมรับผิดซดใซ้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไว้โนสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีผู้เ'ซ่าต้อง'ใช้,จ่าย'โนการ 
จัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย

ในกรณ ีม ีความจำเป ็น ผ ู้เช ่าม ีส ิทธ ิท ี่จะบอกเล ิกส ัญ ญาเช ่าน ี้ก ่อนครบกำหนด 
ระยะเวลาการเช่าได้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่า

ข้อ ©๒. ค่าปรับกรณีล่งมอบล่าข้า
ในกรณีที่ผ ู้ให้เช่าล่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าล่วงเลยกำหนดส่งมอบตามข้อ ๔ 

และผู้เช่ามีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน 
สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารที,ยังไม,ได้ล่งมอบตามสัญญา ในอัตราวันละ ๔๔๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
ต่อเครื่อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นำเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ามาส่ง 
มอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน

ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และบังคับจากหลักประกันการปฏินัติตามสัญญาตาม 
ข้อ ๑๐ กับเรียกร้องให้ซดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อ 
เรียกร้องให้ขำระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดส่งมอบดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๓. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก'ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่ 
ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าที่ต้องขำระหรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค ่าใช ้จ ่ายท ีบ ังค ับจากค่าเช ่าเด ือนใดๆที'ต ้องขำระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมขำระส่วนที,เหลือที,ยังขาดอยู่จน 
ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้เช่า

ข้อ ©๔. การโอนสิทธิของผู้ให้เช่า
ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ห้ามผู้ให้เช่าโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาหรือกรรมสิทธี้ใน 

เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน

ข้อ ©๔. การนำเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนเมื่อสัญญาสินสุด
เมือสัญญาสิ้นสุดลงไม,ว่าจะเป ็นการบอกเล ิกสัญญาหรือครบกำหนดเวลาตาม 

สัญญา ผู้ให้เช่าต้องนำเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนไปภายใน ๓๐ วัน โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ให้เช่าไม,นำเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่ากลับคืนไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดซอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าอันมิใช่ความผิดของผู้เช่า



๖

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู,ส ัญญาไต้อ ่านและเข ้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละหนึ่งฉบับ

(ลงซ่ือ) .ไ:!............. .ไZ Z น ี.้...................... ผู้เช่า
(นางฟ้าวIบทุจวรรผ เปียมสุวรรณ)

' ๗ อ)............^ . . ........ ผุ่ให้เช่า

(บริษัท เลิศสยาม ๑๙๙๕ จำกัด 
โดย นางสาวปียฉัตร จันทรอัมพร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

(ลงซ่ือ). .พยาน

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตj )  

(ลงซ่ือ)......................... .พยาน

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๗๗๐๕๙๗๕๒ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๗๒๑๐๐๐๐๙๑
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เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเข่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เฃตการเดินรถท่ี ๗ มีความประสงค์จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
โดยวิธีเฉพาะ และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายซ่ือต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๑. นายรัชชัย ชาญช่างทหาร ประธานกรรมการๆ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถท่ี ๑ เขตการเดินรถท่ี ๗
๒. นางสาวอรรถวิมล สุวรรณนาดินทร์ กรรม!

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
กรรมการ

๓. นางสาววรรณ๊ ศ๊ริวัฒนสกุล กรรมการและเลฃๆนุการ
หัวหน้างานบริการ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี ๗ 

อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน โดยดำเนินการตามระเบียบกระ 
ทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี $ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพงษ์ อนันต์ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๗ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริการ



คุณลักษณะเค่รื่องถ่ายเอกสาร

1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟ้งก์ขัน ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ สามารถสแกนเอกสารและเซือมต่อกับ
ระบบ Network

2. ความคมขัดไม่น้อยกว่า 2400x600 dpi และเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บ
3. ความเร็วในการถ่ายและพิมพ์เอกสารไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)
4. มีขนาดความจำ (Memory) ไม่น้อยกว่า 3 GB
5. ตั้งจำนวนถ่ายเอกสารได้ไม่น้อยกว่า 999 ฉบับอย่างต่อเนื่อง สามารถแทรกงานเร่งด่วนได้
6. สามารถถ่ายสำเนาตั้งแต่ A6-A3 ถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส กระดาษสี กระดาษปก
7. ใช้ระบบด้นฉบับอย่างเดียว แต่สามารถทำสำเนาได้หลายขุดอย่างต่อเนื่อง
8. มีถาดบรรจุกระดาษไม่น้อยกว่า 2 ถาด แต่ละถาดบรรจุกระดาษไม่น้อยกว่า 400 แผ่น
9. ระบบย่อ-ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%
10. ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ และปรับเองได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
11. สามารถถ่ายกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ
12. สามารถตั้งรหัสแผนกเพื่อใช้ควบคุมการใช้งานได้ 1000 แผนก และตั้งจำกัดปริมาณงานถ่ายเอกสารและตรวจสอบ 

การใช้งานของแต่ละรหัสได้
13. มีฟ้งก์ขั่นสำหรับถ่ายบัตรประซาขนได้
14. มีระบบให้เคร่ืองปีดอัตโนมัติชั่วคราวเม่ือไม่ได้ใช้งานนานๆ
15. เป็นระบบเปิดฝาถ่ายเอกสารทั้งที่เป็นแผ่น หรือวัตถุสามมิติโดยขอบรอบๆ ไม่ข้ึนพ้ืนดำ
16. สามารถถ่ายประทับเลขลำดับหน้าและถ่ายประหับวันที่และเวลาลงบนสำเนาเอกสารได้
17. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านเกณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ กรมควบคุมมลพิษ
18. มีการรับประกันคุณภาพ การซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมท้ังวัสดุส้ินเปลือง เซ่น ผงหมึก ตลอดอายุสัญญา
19. การบริหารสัญญาระหว่างสัญญา

-การซ่อมแซมเครื่องทุกครั้งต้องให้บริการถึงสถานที่ โดยไม่คิดค่าบริการตลอดอายุสัญญา ดำเนินการไม่เกิน 
วันทำการกัดไปนับแต่ได้แจ้ง

- ทางบริษัทต้องมาทำการตรวจเซ็คทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง
- บริษัทต้องจัดเครื่องทดแทนให้ หากเครื่องถ่ายเอกสารต้องการทำการซ่อมแซมและต้องยกเช้าซ่อมเพื่อเป็นการ 

อำนวยความสะดวกให้องค์การ
20. จัดให้มีการอบรมและสอนการใช้งานของเครื่องและพร้อมติดตั้งระบบการใช้งานตามที,องค์การกำหนด
21. ในกรณีเครื่องถ่ายเอกสารขำรุดหรือขัดช้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผูให้เข่าตกลงจำส่งซ่างมาทำการแก่ไข 

หรือซ่อมแซมภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้เข่าได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบ เมื่อผู้เข่าแจ้งซ่อมก่อนเวลา 13.00 นาฬิกา
ผู้ให้เข่าจะเช้าซ่อมแซมในวันทำการกัดไป หากผู้ให้เข่าไม่ทำการแก่ไขหรือซ่อมแซมตามที,ผู้เข่าได้แจ้งให้ทราบผู้ให้ 
เข่าต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน วันละ 440.-บาท (ส่ีร้อยส่ีสิบบาท 
เสร็จ และหากผู้ให้เข่าไม่ทำการแก่ไขหรือซ่อมแซมเกินกว่า 3
เป็นผ้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดอายุของสัณณาเซ่า 1 — .

<เ-ฬ »6 * 0

ซาแจ้งจนถึงวันที่ซ่อมแซม
ญญาเข่าได้ และผู้ให้เข่า
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คุณสมบิตเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น

0M t?\ ๔2. ๕'บ£ ฟ ' ^

P รณวเ(ว4508A
DIGITAL MULTIFUNCTION

คุณสมบัติในการถ่ายเอกสาร
1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 45 แผ่นต่อนาที (A4)
3. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 2,400 X 600 dpi.
4. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 4 GB (2,048 MB) พร้อมฮารุดดิส 320 GB
5. อ่านด้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น (Once scan, Copy many)
6. เวลาในการอุ่นเครื่อง 15 วินาที (จากโหมดประหยัดพลังงาน)
7. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 3.6 วินาที (e4508A)
8. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้ 1 - 999 พร้อมนุ่มถ่ายแทรกงานเร่งด่วน
9. สามารถรองรับขนาดของด้นฉบับตั้งแต่ A6 - A3 ได้ทุกสี 

วัตถุสามมิติ ลายเด้นดินสอ และตราประทับหมึก
10. รองรับขนาดของสำเนาตั้งแต่ A6 - A3 และความหนาของกระดาษถ่ายเอกสารทั่วไปตั้งแต่ 52 - 256 แกรม 

และสามารถถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส กระดาษสี กระดาษปก
11. มีถาดบรรจุกระดาษด้านหน้า 2 ถาดๆละ 550 แผ่นและช่อง!เอนด้านข้างวางกระดาษสำเนาได้อ ีก!00 แผ่น
12. ระบบย ่อ-ขยายต ั้งแต ่25%-400% และสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%
13. หน้าจอควบคุมแบบ LCD สีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 9 นิ้ว
14. ระบบปรับความเข้ม-จางอัดโนมติและปรับเองตามความต้องการได้11 ระดับ
15. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมติ (Duplex)
16. เลือกระบบการถ่ายเอกสารตามชนิดของด้นฉบับได้ 4 แบบ คือ TEXT, PHOTO, TEXT/PHOTO และ Color 

Document Mode ช่วยแยกระดับพื้นสีเข้มของด้นฉบับที่เป็นสีให้สามารถเห็นระดับความแตกต่างได้เด่นชัดยิ่งขึ้น
17. สามารถปรับตัวหนังสือของสำเนาที่ได้ให้ลูน ุ่มนวลขึ้นหรือปรับให้คมชัดขึ้นกว่าเดิมได้ (Sharpness)
18. สามารถถ่ายจัดเรยงชุดสำเนาอัตโนมํติ (Electronic Sorting)
19. สามารถปรับพื้นหลังของสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background adjustment)
20. AMS (Automatic Magnification Ratio Selection) เลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ-ขยายให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษสำเนา 

ตามต้องการโดยอัตโนมติ
21 .

22.

23.

APS (Automatic Paper Selection) ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับด้นฉบับอัตโนมํติ
มีฟังกัชั่น e-Filing ช่วยในการจัดเก็บด้นฉบับเอกสาร โดยแปลงข้อมูลของด้นฉบับให้เป ็นข้อมูลทาง electronic flies 
แล้วเก็บไว้บนฮาร์ดดิสค์ทำให้ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ ่ายในการจัดเก็บสำเนา 

สามารถตั้งรหัสแผนกเพื่อใช้ควบคุมการใช้งานได้ 1,000 แผนกและตั้งิจํว่กดัปรสิทณงานถ่ายเอกสารแล!
ตรวจสอบการใช้งานของแต่ละรหัสได้เป ็นการควบคุมค่าใช ุ^) ลก

ๆ ^ ฤ พ  จ ' ฟ ั^
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คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น
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ค ุณ ส ม บ ัต ิใน การถ ่าฌ ล ูก ส าร
24. มีฟังก์ชั่นสำหรับถ่ายบัตรประชาชนได้
25. มีระบบ Energy Saver ที่สามารถกำหนดให้เครื่องปิดอัตโนมํตชั่วคราวเมื่อไม่ได้ใช้งานนานๆ และระบบ Super Sleep 

Mode ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1 วัตต์
26. มีระบบ 2 in 1, 4 in 1 หรือ 8 in 1 สามารถถ่ายรวมหน้าต้นฉบับหลายแผ่นลงบนสำเนาแผ่นเดียวกัน
27. มีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีกระดาษหมด กระดาษติด ผงหมึกหมด หรือเครื่องขัดช้องโดยแสดงผลบนหน้าจอภาพ LCD
28. Edge Erase สามารถตั้งระยะลบขอบดำสำเนา และสันกลางหนังสือ
29. Image Shift สามารถตั้งระยะการเลื่อน1ขอบสำเนาเพื่อเข้าแฟ้มเอกสาร
30. ระบบ X-Y Zoom สำหรับใช้ย่อ-ขยายตามแนวตั้งหรือแนวนอนได้
31. ระบบ Magazine sort สามารถถ่ายเอกสารโดยจัดให้เป็นรูปเล่มอย่างหนังสือได้
32. สามารถถ่ายประทับเลขลำดับหน้าลงบนสำเนาเอกสารได้
33. สามารถถ่ายประทับวันที่และเวลาลงบนสำเนาเอกสารได้
34. ระบบ Recycling Toner System เป็นระบบหมึกหมุนเวียนโดยใช้หมึกจนหมดขวดไม่มีกากหมึกเหลือทิ้ง 

หลังการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
35. ระบบ Original Outside Erase เป็นระบบเปิดฝาถ่ายเอกสารทิ้งที่เป็นแผ่น หรือวัตถุสามมิติโดยขอบรอบๆไม่ขึ้นพื้นดำ 

ช่วยประหยัดผงมึกและค่าใช้จ่าย
36. ระบบ Omit Blank Page ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยจะเว้นอ่านข้ามหน้าที่ว่างของด้นฉบับไป
37. มีชุด!เอนด้นฉบับหน้า-หลังอัตโนมํตสามารถฟ้อนด้นฉบับเอกสารได้ครั้งละ 100ฉบับ
38. ความเร็วในการอ่านด้นฉบับ 73 หน้าต่อนาที (A4) สี และขาว/ดำ
39. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240 โวลท ์ 50-60 เฮริตซ์

หมายเหตุ รูปท่ีแสดงเป็นรูปที่ไพื่ติดตั้งชุดธุปกรณเสริมเตีมรูปแบบ เพื่อใช้ในการโฆษณา
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คุณสมบัติในการพริ้นท์
1. ความเร็วในการพิมพ์ 45 หน้าต่อนาที (A4)
2. ความละเอียดในการพิมพ์ 2,400 X 600 dpi.(with smoothing)
3. ธุดเชื่อมต่อสัญญาณเป็นระบบ LAN, Ethernet (10/100 Base-T)
4. รองรับภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL6e, PostScript 3e, XPS
5. ภาษาที่ใช้ในระบบเครื่อง TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, AppleTalk, EtherTalk
6. รองรับระบบปฎิบติการ Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008/R2, Window 2012/R2 

Macintosh(Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11), Unix, Linux
7. รองรับการพิมพ์เอกสารจาก USB Memory ได้โดยตรง

คุณสมบัติในการสแกน
1. ความละเอียดในการสแกนเลือกได้ตั้งแต่ 100/150/200/300/400 และ 600 dpi.
2. ความเร็วในการสแกน 73 หน้าต่อนาที (A4) สี และขาว/ดำ
3. รองรับชนิดของงานสแกนเช่น JPEG, TIFF, PDF, XPS หรือ Slim PDF
4. รองรับสิทธึ๋การใช้งานเช่น LDAP, SMTP, Windows Domain
5. รองรับการสแกนเก็บไว้ใน USB Memory ได้โดยตรง
6. รองรับการสแกนแบบ TWAIN (to e-filing)
7. สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ทำหน้าที่เป็น

• Scan to File
• Scan to e-Filing
• Scan to Email
• Scan to USB
• Scan Preview
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คุณสมบัติในการรับ-ส่งแฟกซ์ (ติดต้ังเพ่ิมอุปกรณ์เสริม Fax Unit GD1370)
การเชอมต่อ 
รูปแบบไฟล  ์
ความละเอียด 
ขนาดเอกสาร 
บันทึกรายชื่อ 
การส่งออกอากาศ 
ขนาดข้อความ(ส่ง) 
กลุ่มข้อความ 
รูปแบบไฟล์ที่ยอมรับ 
ระบบการรับไฟล์ 
คุณสมบัติพิเศษ 
การจัดการไฟล์

T.37 (โหมดแบบง่าย)/T .37 (โหมด SMTP โดยการตั้งค่ารหัสเข้าใช้งาน)
TIFF-S, TIFF-F (ใช ้ก ับโหมด SMTP เท่านั้น)
Standard (8x3.85 จุด/มม.), Fine (8x7.7 จุด/มม.), U-Fine (16x15.4 จุด/มม. ใช ้ก ับโหมด SMTP) 
A3, A4, B4, A4-R, B5-B5 R, A5, A5-R, Folio
3000 หมายเลขปลายทาง (ใช้ก ับหมายเลขโทรสารเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมชุด Fax unit)
สูงสุด 400 เลขหมายปลายทางต่องาน (รวมหมายเลขโทรสาร)
สูงสุด 100MB 
หน้าต่อหน้า
TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J
SMTP, POP3, Off Ramp ESMTP, SMTP(โดยการตั้งค่ารหัส)
On Ramp Gateway, Off Ramp Gateway
(Send to File, Send to E-mail, Send to Internet Fax, Send to Box, Multiple agents for mailbox)

คุณสมบัติ Walk-up Fax
รูปแบบภาพบน PSTN JBIG, MMR, MR, MH
ความละเอียด Standard (8 X 3.85 จุด/มม.) Fine (8 X 7.7 จุด/มม.)

ขนาดเอกสาร 
ระบบรองรับ 
ความเร็วของโมเด็ม 
ความเร็วในการส่ง 
โปรโตคอลการสื่อสาร 
ความจุหน่วยความจำ 
คุณสมบัติการส่ง

คุณสมบัติพิเศษ

Super Fine (8 X 15.4 จุด จุด/มม.), Ultra Fine (16 X 15.4 จุด/มม.)
A3 ถึง A5-R 
ชุปเปอร์ G3, G3
33.6 kbps ถง 2.4 kbps (automatic fallback)
ประมาณ 3 วินาท ี
ITU-T T.30
การส่ง/การรับ: 1GB (HDD)
การส่งโดยตรง, การส่งจากหน่วยความจำ, การส่งแบบหน่วงเวลา,
การส่งแบบคุณภาพ (ที่ความเร็วตร), การผลัดส่งข้อมูล, การกู้คืนข้อมูลที่ส่ง (สูงสุดไม,เกิน 
24 ชั่วโมง), ส่งตามลำดับความสำคัญ, การส่งไม่ว่าง, การส่งแบบกลุ่ม 
เบอร์โทรสารสายที่สอง(อุปกรณ์เสริม) สามารถรูะบถาดรับโทรสารได้

พ ร *
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บริษัท เลิศสยาม 1995 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
4 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเม ีอง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0-2580-3917 โทรสาร 0-2952-4491 
เลขประจำตัวผู้เสิยภาษี 0125538010570

ใบเสนอราคา / QUOTATION
เรียน/Attention: ข้อทื่อยู่ลูกค้า : องค์การขนส่งมวลชนกเงเทพฯ เขตการเดินรถท่ี 7 เลขที่/ No. : QT 200501

85 หมู่ 4 ท.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทองจ.นนทบุรี 11110 วันทื่ Date : 1-มิ.ย.-63
เลขประจำตัวผู้เสืยภาษี (0994000164815) TEL. :

ขอเสนอราคาและเง่ือนไขสำหรับท่านด้งน้ี

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน
ITEM DESCRIPTION Quantity Price Amount

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ TOSHIBA e-studio 4508 A (เครื่องใหม่ไม่เคยใข้งานมาก่อน) 
•ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร 45 แผ่น/นาท่ี ( A4)
•ราคา 0.39 บาท/แผ่น (ราคานี้ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม 7%)
ไม่มีค่าเข้าเครื่อง ไม่มีข้ันต่ํา 
ระยะเวลาฝา 2 ปี
ลดค่าฝา ถ่ายเอกสารจำนวน 3 ฟอรใฃ็นต์ของยอดถ่ายเอกสารทั้งหมด ในแต่ละเดือน

1

ราคาไม่รวมภาร
ภารม ูลค ่าเพ ิ่ม  7%

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) รวมเป็นเงินสุทธิ

ข้อทำหนดและเงื่อนไขทารขอใบเสนอราคา
ราคาที่เสนอ : เงินบาทไทย ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมุ,ลค่าเพิ่ม

« .^ ร ุ;1flsslftt Ate รท ั้พ * * ๘ ส ิ&

’เ ^ พ ฬ ' ร ^ i ท้ัพ่ ท้ัคโ
H g#/) M ay ฝ-^??^) ยั) 3 /^77 )?/) ___________

h ) f j } ) > i /is J - tf )  Viu-iU

ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบของด้งกล่าวข้างต้นได้ภายในกำหนด 
ผู้เสนอราคา นางบุญศรี เหสิองอ่อน

ผู้สั่งข้อ..............................................................................
หมายเหตุ : ราคานี้ตกลงเงื่อนไขภายใน 30 วัน

น ร ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^
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ประกาศองค์การ,ขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เร่ือง ประกาศผู้'ชนะการเสนอราคา. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ)^  น ั้ว ัฬ ^

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง น้ัน

เครื่องถ่ายเอกสาร(๔๔.๑0.๑๔.๐๑ ) จำนวน ๑ เคร่ือง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เลศสยาม 1995 
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,โห้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔๔,๗๙๙.0 ๐ บาท (หน่ึงแสนส์หม่ึนส่ีพันเจ็ดร้อย 
เก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

1
ประกาศ ณ วันท่ี ป 9ี กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายณัฐพงษี อนันด้ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๗ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์กๆรฃนส่งมวลซนกรุงเทพ

I


