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คุณลักษณะเฉพาะ ระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจติอล พร้อมค่าตดิตั้ง 
จ านวน 1 ระบบ ส านกับรรณสารการพัฒนา 

รายละเอียดคุณสมบัติระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอล จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
 

1. เครื่องสแกนขนาด A2จ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1 เป็นเครื่องสแกนที่ออกแบบเพ่ือใช้สแกนหนังสือ หรือเอกสารที่เป็นรูปเล่ม  รูปภาพและลายเส้น สี

เหมือนต้นฉบับ สามารถบันทึกภาพที่ได้จากการสแกน (Output) ในระบบสี (color) อย่างน้อย 24 bit, 
ระบบสีเทา (Gray Scale) อย่างน้อย 8 bit และขาว-ด า (Black & White) อย่างน้อย 1 bit ได้ใน
เครื่องเดียว  

1.2 ตัวเครื่องสแกนมีการติดตั้งถาดรองรับหนังสือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
1.3 เป็นเครื่องสแกนหนังสือ หรือเอกสารแบบตั้งโต๊ะ 
1.4 เป็นเครื่องสแกนที่ท างานโดยการสแกนหนังสือ หรือเอกสารต้นฉบับเป็นระบบ Flatbed แบบหงาย

หน้าหนังสือ หรือเอกสารขึ้น และวางอยู่กับที่ 
1.5 ใช้เซ็นเซอร์ในการสแกนหนังสือ หรือเอกสารแบบ CCD Line หรือ แบบ CCD Area Sensor 
1.6 มีระบบตั้งโฟกัสอัตโนมัติโดยประมาณไม่น้อยกว่า 45 มม. (Auto Focus Approximate 45 mm.) 
1.7 อัตราความเร็วในการสแกนภาพสีขนาด A2 ใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที/ภาพ ที่ 400 dpi optical 
1.8 สามารถเลือกบันทึกภาพที่สแกนเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดตั้งแต่ 200 dpi x 200 dpi optical ถึง 

600 dpi x 600 dpi optical และ สามารถสแกนเอกสารขนาด A2 ที่รายละเอียดไม่น้อยกว่า 600 
dpi optical  

1.9 สามารถสแกนภาพพร้อมก าหนดรูปแบบที่ต้องการก่อนการสแกนภาพ เมื่อสแกนภาพเสร็จสามารถ
น าไปใช้งานได้ทันที 

1.10 สามารถเลือกรูปแบบในการบันทึกภาพที่สแกนเป็นไฟล์ตามต้องการ เพ่ือให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ที่
หน่วยงานมีใช้อยู่ทุกรูปแบบ (All Standard Images) เช่น Tiff, PDF, PDF -A, JPEG, BMP, 
MULTIPAGE TIFF, TIFF G4, PNG ได้ 

1.11 สามารถบันทึกภาพท่ีสแกนในรูปแบบ Multipage Tiff และ Multipage PDF ได้ 
1.12 สามารถแสดงหนังสือ หรือเอกสารภาพเสมือนจริงของต้นฉบับที่สแกนได้ทันที ก่อนการบันทึกภาพ 

เพ่ือความรวดเร็วในการสแกน 
1.13 ระบบแสงสว่างที่ช่วยในการสแกนภาพเป็นไฟ LED 1 ชุด ในขณะสแกนได้ 
1.14 ระบบไฟ LED ที่ใช้ในการสแกนภาพจะส่องลงมาที่ต้นฉบับ เพ่ือบอกต าแหน่งที่สแกนภาพอยู่ และเป็น

ระบบที่ไม่ต้องใช้หลอดไฟส่องต้นฉบับตลอดเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบภาพสแกน 
1.15 มีหัวสแกนภาพทีต่ิดตั้งบนโครงเสาที่แข็งแรง และมีจอภาพติดตั้งในตัวเครื่องด้านหน้าของผู้ปฏิบัติงาน 

โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
1.16 มีจอภาพท่ีติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่องสแกนมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว และให้ความละเอียดของ ภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล 
1.17 มีระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแก้เอียงเพ่ือให้ภาพตรง, ปรับความสว่าง, ลบภาพนิ้วมือบริเวณขอบ

หนังสือ, มีระบบตัดกรอบตามขนาดของเอกสารต้นฉบับ และปรับแก้ความโค้งของหนังสือได้  ที่ติดตั้ง
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มาพร้อมกับเครื่องสแกน หรือติดตั้งกับชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แยกออกจากตัวเครื่องสแกนขนาด A2
ได้ โดยชุดเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 
1.17.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง Core-i7 หรือดีกว่า 
1.17.2 มีหน่วยความจ าหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB หรอืดีกว่า 
1.17.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล แบบ SATA ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที และความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย หรอืดีกว่า 
1.17.4 มีพอร์ต USB ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต หรือดีกว่า 
1.17.5 มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว และให้ความละเอียดของ ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1920 x 

1080 พิกเซล 
1.18 สามารถสแกนหนังสือ หรือเอกสารต้นฉบับขนาดไม่น้อยกว่า A2 และสแกนเอกสารต้นฉบับขนาด A3 

ได้ 2 หน้าในครั้งเดียว โดยมีโหมดในการสแกนอย่างน้อย ดังนี้  
1.18.1 สแกนหน้าซ้ายอย่างเดียว กรณีหนังสือเป็นรูปเล่ม 
1.18.2 สแกนหน้าขวาอย่างเดียว กรณีหนังสือเป็นรูปเล่ม 
1.18.3 สแกนทั้งสองหน้า แบบแยกหน้าละไฟล์ได้ 
1.18.4 สแกนเต็มภาพ 
1.18.5 ที่วางต้นฉบับมีขนาดไม่น้อยกว่าขนาด A2 (420 มม. X 594 มม.) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่

น้อยกว่า ขนาด A2 (420 มม. X 594 มม.) และความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi โดยความ
หนาอย่างน้อย 10 ซม. หรือดีกว่า ทั้งแบบปิดกระจกและเปิดกระจก 

1.19 ถาดรองรับหนังสือ (Book Cradle) การปรับระดับสูงต่ าของถาดรองรับหนังสือ หรือเอกสาร เป็น
ระบบ Motorized  สามารถรองรับหนังสือ หรือเอกสารที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม. ได้  

1.19.1 ที่วางต้นฉบับต่างระดับจะมีปุ่มกดสั่งงานที่ตัวเครื่อง สามารถปรับหนังสือหรือเอกสาร ให้
แนบกับกระจกโดยอัตโนมัติ และสามารถปรับแรงดันหนังสือให้มากหรือน้อยได้ตามต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

1.19.2 เมื่อสแกนแต่ละภาพเสร็จ กระจกสามารถเปิดเอง (Self Opening) เมื่อสิ้นสุดการสแกน
เอกสาร เพ่ือสแกนหนังสือ หรือเอกสารหน้าถัดไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

1.20 ถาดรองรับหนังสือ (Book Cradle) สามารถรองรับหนังสือที่มีน้ าหนักไม่เกิน 10 กก. ได้ 
1.21 สามารถสแกนได้ทั้งแบบมีกระจกทับและไม่มีกระจกทับ 
1.22 มีระบบสแกนหนังสือโดยอัตโนมัติเม่ือปิดกระจกบนหนังสือเรียบร้อย โดยไม่ต้องกดปุ่มสแกนซ้ า  
1.23 มีระบบการสั่งสแกนได้หลายจุด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

1.23.1 สามารถสั่งสแกนจากปุ่มด้านหน้าเครื่องสแกนได้ 
1.23.2 สามารถสั่งสแกนจากสวิทซ์กดสแกนแบบใช้เท้าเหยียบ (Foot Switch) 

1.24 มีระบบจัดการสีมาตรฐาน ICC  
1.25 มีพอร์ต USB 2.0 หรือดีกว่า อย่างน้อย 2 พอร์ต และพอร์ต Gigabit Ethernet อย่างน้อย 1 พอร์ต ที่

ตัวเครื่อง หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดมากับเครื่องสแกน เพื่อสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
1.26 สามารถตั้งชื่อไฟล์ได้ตามที่ก าหนด และรันล าดับตัวเลขอัตโนมัติ (ชื่อไฟล์เอกสาร หรือภาพที่ได้

สามารถก าหนดเป็นแบบตัวเลขอย่างเดียว หรือท้ังตัวเลขและตัวอักษรก็ได้) 
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1.27 มีอุปกรณ์ป้อนข้อมูลมีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งมีทั้งอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลขและปุ่ม
ฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม และเมาส์ (Mouse) พร้อมแผ่นรองเม้าส์ 
จ านวน 1 ชุด โดยทั้งสองอุปกรณ์นี้ต้องมีชุดวางที่เหมาะสม และมีการเชื่อมต่อแบบแบบ USB หรือ
ดีกว่า  

1.28 มีโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับวางชุดเครื่องสแกนขนาด A2 จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยดังนี้ 
1.28.1 โต๊ะ มีส่วนประกอบอย่างน้อย 

1.28.1.1 จะต้องใช้ส่วนประกอบที่มีความแข็งแรง รองรับได้กับน้ าหนักของชุดเครื่องสแกน
ขนาด A2 

1.28.1.2 ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับชดุเครื่องสแกนขนาด A2สะดวกแก่การใช้งาน 
1.28.1.3 ต้องมีที่วางหนังสือ (Table board) ทั้งด้านซ้ายและขวาเพ่ือวางเม้าส์และ

คีย์บอร์ด ในกรณีที่ติดต้ังชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แยกออกจากตัวชุดเครื่องสแกน
ขนาด A2 ต้องมีที่ใส่ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งยึดติดอยู่กับเครื่องสแกนขนาด A2 
ด้านข้างของโต๊ะ ทางด้านขวา โดยไม่ติดพ้ืน อย่างเหมาะสม 

1.28.1.4 ต้องสามารถวางถาดรองรับหนังสือ (book cradle) และที่วางหนังสือ (Table 
board) ในระดับเดียวกันได้ 

1.28.1.5 มีสีที่กลมกลืนกับเครื่องสแกน  
1.28.2 เก้าอ้ี มีส่วนประกอบอย่างน้อย 

1.28.2.1 เป็นเก้าอ้ีส านักงาน แบบมีล้อ 
1.28.2.2 พนักพิงสูงถึงศีรษะ 
1.28.2.3 ปรับระดับสูงต่ าด้วยระบบไฮโดรลิค 

1.29 ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท (Volt) 50 เฮิร์ท (Hz) 
1.30 มีเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 KvA และ 1200 วัตต์ หรือดีกว่า 
1.31 ต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตเครื่อง หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจ าหน่าย  

 
2. ซอฟต์แวร์ส าหรับควบคุม และปรับปรุงคุณภาพไฟล์ที่ได้จากการสแกน มีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 ความสามารถในการน าเข้าไฟล์ข้อมูล (Import Function) 
2.1.1 สามารถน าเข้าไฟล์ภาพเอกสารที่สแกนจากแหล่งต่างๆ ได้ เช่น เครื่องสแกนภาพแบบแนวราบ 

(flatbed scanner) เครื่องสแกนภาพแบบหัวอ่านอยู่ด้านบน (overhead scanner), USB 
Flash Drive, External Harddisk เป็นต้น 

2.1.2 ในการจัดการภาพ (Image Processing Function)  สามารถจัดการ (process) ไฟล์ภาพได้ทั้ง
แบบ Batch และแบบ Manual 
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2.1.3 มีเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพและการตรวจสอบภาพอย่างน้อย 30 เครื่องมือเช่น การเอา
พ้ืนบนภาพออก (background removal),  การปรับหน้าหนังสือที่มีสัน , โค้งให้ตรง (page 
curvature correction),  การปรับแก้ไขระดับแสงบนภาพ (lighting correction),  การปรับ
แนวภาพเอียงให้ตรง (deskew),  การตัดขอบรอบภาพ (crop),  การปรับความเข้มของภาพ 
(contrast) การปรับความสว่างบนภาพ (brightness control) และ การตรวจภาพที่สแกนไม่
เต็มทั้งหน้า (segmentation and illustration detection) และมีเครื่องมือต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น 
Sharpen, Flip, Cut/Add border, Smooth, Inverting, Add ruler, Rotation, Stamp, 
Trim to print space, Unsharp masking, Automatic printing, paper white, Cut, 
Binrization, Saturation, Graduation curve, Despeckle, Scale เป็นต้น 

2.2 สามารถควบคุมคุณภาพแบบอัตโนมัติ (Automatic Quality Control)  สามารถวิเคราะห์ (analyze) 
ภาพที่สแกนไม่ชัด (blur) ภาพที่ให้แสงในการสแกนมากเกินไป (over expose) และรายงานให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบหากมีเหตุให้สงสัยในภาพที่สแกน ภาพที่ซ้ า (image duplication) การควบคุม
คุณภาพสแกนแบบสุ่ม (sampling) การตรวจนับจ านวนภาพ (document page count validation) 
การตรวจสอบคุณภาพโดยการท าสัญลักษณ์ (flagging) ก ากับภาพที่อาจมีข้อผิดพลาดเพ่ือแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2.3 มีเครื่องมือเพ่ือใช้ในการก าหนดเลขหน้า และสามารถแยกเลขหน้าส าหรับเอกสารแต่ละส่วนได้ เช่น 
หน้าปก เนื้อหา สารบัญ หรือภาพประกอบ เป็นต้น โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดเลขหน้าเริ่มต้นของหน้าที่ 
1 จากหน้าปกเสมอไป 

2.4 สามารถสร้าง แม่แบบ ภาพเอกสาร (Customize document template) นับจ านวนหน้าแบบ
อัตโนมัติ (Automatic page numbering capability) เพ่ือความสะดวก และรวดเร็ว ในส่วนของ
ข้อมูลโครงสร้างต่างๆ (Structural metadata) มีความพร้อมส าหรับการจัดท า PDF หรือ XML 
output ได้ 

2.5 การแปลงเนื้อหา (Content Conversion Function)  สามารถน าออกไฟล์ (export file) ได้หลาย
แบบในครั้งเดียว เช่น TIFF, Multi page TIFF, JPG, JPEG2000. , PDF, Searchable PDF, PDF-A 
โดยการตั้งชื่อไว้ล่วงหน้า (Advance renaming) 

2.6 ความสามารถในการบันทึก (Publish Function)  สามารถบันทึกข้อมูลและไฟล์สื่อ (direct Publish 
content, metadata and media files) ลงใน digital repository หรือ FTP Server และหรือ 
สามารถก าหนดการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และพ้ืนที่เก็บข้อมูลอ่ืนๆ ในห้องสมุดดิจิตอลของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ 

2.7 สามารถเลือกน าออกไฟล์ได้หลายรูปแบบในครั้งเดียว 
2.8 มีซอฟต์แวร์ที่สามารถท าการแปลง OCR ได้ไม่น้อยกว่า 25,000 หน้าต่อเดือน หรือดีกว่าและรองรับ

อย่างน้อยกับภาษาอังกฤษ (English) และภาษาไทย (Thai) 
2.9 ซอฟต์แวร์ที่น าเสนอต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
2.10 ต้องสามารถท างานรว่มกับชุดเครื่องสแกนขนาด A2 ทีเ่สนอในข้อ 1 ได้เป็นอย่างดี 
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3. มีชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับติดต้ังซอฟต์แวร์ (ในข้อ 2) จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 

ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และสามารถขยายความถี่เทอร์โบสูงสุด 3.8 GHz เป็นอย่างน้อย 
3.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit 
3.3 หน่วยประมวลผลกลางสามารถท างานแบบ Multi-Threading Technology 
3.4 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อย กว่า 16GB แบบ DDR4 2133 MHz สามารถขยายได้ไม่

น้อยกว่า 128 GB เป็นอย่างน้อย 
3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด 7200 รอบต่อนาทีแบบ SATA 6 Gb/s และมีความจุไม่น้อย

กว่า 1Tb จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
3.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T โดยมีช่องส าหรับ

เชื่อมต่อสัญญาณแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง พร้อมสายแลน Link CAT 6 RJ45 - RJ45 Patch 
Cord ความยาว 10 เมตร จ านวน 3 เส้น 

3.7 มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า โดยมีความละเอียดของภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  

3.8 มีพอร์ตเชื่อมต่อออกจอภาพแสดงผลด้านนอกอย่างน้อย 3 พอร์ต คือ Display Port หรือ DVI Port 
หรือ HDMI Port 

3.9 มีหน่วยควบคุมการแสดงผลชนิด  HD Graphics 
3.10 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 10 Pro ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายหรือ ดีกว่า 
3.11 มีเครื่องเขียน อ่านดีวีดี หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
3.12 มีโปรแกรมจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Adobe Acrobat XI Pro หรือดีกว่า มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฏหมาย 
3.13 มีช่องเสียบพอร์ตยูเอสบี (USB) อย่างน้อย 8 พอร์ต (ประกอบด้วย USB V3.0 จ านวน 6 พอร์ตและ 

USB V.2.0 จ านวน 2 พอร์ต) 
3.14 มีช่องอ่านสื่อผสม (Media Card Reader) หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย 
3.15 มี ระบบ เสี ย ง  High Definition Audio พร้ อมมี  speaker แบบ  internal และช่ อง เ ชื่ อมต่ อ 

microphone และ headphone อย่างละพอร์ตหรือดีกว่า 
3.16 ตัวเครื่อง จอภาพ แป้นพิมพ์ และเมาส์ ที่เสนอต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตรา

เครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงาน 
3.17 อุปกรณ์ป้อนข้อมูลมีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซึ่งมีทั้งอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข 

และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 104 ปุ่มและมี Optical Mouse แบบ USB 
Mouse เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้า เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่นรองเม้าส์ 

3.18 มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 350 Watts 
3.19 มีโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับตั้งชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับซอฟต์แวร์ควบคุม หรือปรับปรุงคุณภาพไฟล์

ที่ได้จากการสแกน จ านวน 1 ชุด พร้อมชุดวางอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เมาส์ และคีย์บอร์ด เป็น
อย่างน้อย 
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4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีต้องมี 
4.1. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาสุทธิ ที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าขนส่งอ่ืนๆ แล้ว 
4.2. การส่งมอบและติดตั้ง 

อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิต (Production 
Line) ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งเครื่องสแกนขนาด A2และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอมา ตามที่ส านักบรรณ
สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก าหนดให้เรียบร้อยและใช้งานได้ดี พร้อมทั้งติดตั้ง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องที่น าเสนอ และซอฟต์แวร์ส าหรับควบคุม และปรับปรุงคุณภาพไฟล์ที่ได้
จากการสแกนฯ ให้เรียบร้อย ซึ่งผู้ขายจะต้องด าเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา  

4.3. การรับประกันและการบ ารุงรักษา 
4.3.1. ส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) ของข้อ 1 และข้อ 3 

มีการรับประกันการใช้งานจากการช ารุดบกพร่องตามสภาพการใช้งาน  Onsite Service  เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี ผู้เสนอราคารับจ้างงานจะต้องรับประกันซ่อมฟรีทั้งหมดที่ส านักบรรณสารการ
พัฒนา ตลอดระยะเวลารับประกัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของส านักบรรณ
สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

4.3.2. ส่วนซอฟต์แวร์ (Software) ของข้อ 2 
การรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี ส าหรับซอฟต์แวร์ส าหรับควบคุม และปรับปรุง

คุณภาพไฟล์ที่ได้จากการสแกน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของส านักบรรณสาร
การพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ถ้าในกรณีที่
หมดสัญญาการรับประกัน ระบบและซอฟต์แวร์ส าหรับควบคุม และปรับปรุงคุณภาพไฟล์ที่ได้จาก
การสแกน ต้องสามารถท างานได้ตามปกติ และผู้ เสนอราคาต้องให้ความช่วยเหลือในกรณีที่
ซอฟต์แวร์ส าหรับควบคุม และปรับปรุงคุณภาพไฟล์ที่ได้จากการสแกนมีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
การท างานของระบบหรือโปรแกรมเกิดขึ้น และต้องสามารถประสานงานกับผู้ผลิดซอฟต์แวร์ฯ ได้
โดยตรงเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้  

4.4. บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download Driver 
และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอ
ราคานี้ด้วย 

4.5. ต้องมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษ อย่างครบถ้วน 
4.6. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบสแกนเอกสารและบริหารจัดการไฟล์ดิจิตอล ณ สถานที่ติดตั้งระบบ 

โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 
4.6.1.อบรมระบบแบบย่อย ระยะเวลา 1 วัน และ 
4.6.2.อบรมระบบแบบทั้งระบบ ระยะเวลา 2 วัน ตามข้อก าหนดของส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ทองงาม) 
                      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบรรณสารการพัฒนา 
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 (นางสุนทรี  ตระการสุข)  
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