
รายละเอียดขอบเขตของงานพฒันาระบบสื่อสารสนเทศสามมติิ ส าหรับใหบ้ริการในห้องสมดุ 
ทั้ง 20 แห่ง (หอสมุดกลาง, หอ้งสมุดคณะ 3 แห่ง, ห้องสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง และโครงการบัณฑิตศึกษา)  

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์
 
1. หลักการและเหตผุล 

 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั และข้อมูลข่าวสาร เป็นฐานรากในการพัฒนา การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และการพัฒนาทางสังคมในด้านต่างๆ ควบคู่กันไป ความก้าวหน้าและ
นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจทิัล ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบ กระบวนการโครงสร้าง ทางดา้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยที่การพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปน็กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฎิรูปกระบวนการ
ผลิต การบริการ การศึกษา การบริหารราชการแผน่ดิน รวมถึงกจิกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย 

เทคโนโลยดีิจิทัลเปน็กลไกส าคญัในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการบริการการศึกษา ท าให้ประชาชน ชุมชน เข้าถึง
แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ตลอดเวลา และบริการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนการบริการได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว สถาบันบัณฑิตพฒันศลิป์ได้เล็งเห็นความส าคัญและได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพฒันาสังคมทุก
ภาคส่วน ดงันัน้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเปน็สถาบันฯทางการศึกษาที่ผลิตบัณฑติทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในการผลติและ
พัฒนา จัดเก็บและน าเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ในด้านตา่งๆ ของศิลปวฒันธรรม จึงเปน็สิ่งจ าเปน็ที่ต้องเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศิลปวฒันธรรม และเกิดประสิทธิภาพตอ่การ
ให้บริการทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไป ที่มีความทันสมัยด้วยระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ ซึง่จะ
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มประสบการณ์ความรู้ และสามารถน าไปต่อยอดหรือส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อให้บริการสื่อสารสนเทศแบบเสมือนจริง หรือแบบสามมิติ ส าหรับห้องสมุดทุกแห่ง ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพฒันศลิป์ 
2.2  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ใช้สื่อสารสนเทศของ

ห้องสมุดประจ าหน่วยงานในสงักัด  มากข้ึน  
2.3  เพื่อส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สร้างสรรค์สื่อสารสนเทศเพิ่มขึ้น 

3. เป้าหมาย 
มีระบบสื่อสารสนเทศแบบเสมือนจริง หรือแบบสามมิติ ให้บริการในห้องสมุดของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพฒันศลิป์ 

จ านวน 20 ห้องสมุด ทั่วประเทศ ได้แก่ หอสมุดกลาง 1 แห่ง ห้องสมุดโครงการบัณฑิตศึกษา  1 แห่ง  ห้องสมุดคณะ  3 แห่ง 
ห้องสมุดวิทยาลัย 15 แห่ง 

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเปน็ผู้ทีไ่ม่ผา่น

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ด้วย 
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4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคล ผู้มีอาชีพรบัจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
4.8 ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นขอ้เสนอให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

4.9 ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้
สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

4.10 ต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง 

5. ขอบเขตการด าเนินงาน  
5.1 พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศแบบเสมือนจริง หรือแบบสามมิติ ส าหรับใช้งานในหอสมุดกลาง และห้องสมุดของสถานศึกษา

ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
5.1.1 มีระบบส าหรับเจ้าหนา้ที่ดูแลระบบ  
5.1.2 จัดท าระบบเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์จัดเก็บ(ส่วนกลาง) กับอุปกรณ์ให้บริการ (ทุกห้องสมุด) 
5.1.3 จัดท าระบบบริหารจัดการสมาชกิ สามารถก าหนดสทิธิ์การเข้าใช้งานระบบได้ รองรับการก าหนดกลุ่มสิทธิ์ และ

ก าหนดสิทธิ์การเข้าใชง้านเมนูตา่ง ๆ ของแต่ละกลุ่มสิทธิ์ ได้โดยผู้ดูแลระบบ (System Adminstrator)  
5.1.4 สามารถบนัทึกรายการการก าหนดสิทธิ์  สามารถสืบค้นและรายงานผู้ที่มีสทิธิ์ใช้งานระบบได้ 
5.1.5 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบได้ 
5.1.6 จัดท าระบบการเข้าถึงส่วนจัดเก็บข้อมูลส าหรับเจ้าหนา้ที่ห้องสมุด หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
5.1.7 มีระบบรายงานการใช้งานข้อมลู 
5.1.8 มีระบบส าหรับผู้ใชง้าน 

5.2 จัดหาอุปกรณ์ระบบสื่อสารสนเทศแบบเสมือนจริง หรือแบบสามมิติ ส าหรับใช้งานในหอสมุดกลาง จ านวน 1 ชุด ,
ห้องสมุดโครงการบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 ชุด , ห้องสมุดคณะ 3 คณะ จ านวน 3 ชุด , ห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลป์ 3 แห่ง 
จ านวน 3 ชุด , และห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง จ านวน 12 ชุด รวม ทั้งสิ้นจ านวน  20 ชุด 

5.3 จัดหาติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารสนเทศแบบเสมือนจริง หรือแบบสามมิติ ส าหรับชุดผลิตสื่อ (ส่วนกลาง กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ) จ านวน 1 ชดุ  

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน / ส่งมอบงาน 
    ระยะเวลาในการด าเนนิงานและส่งมอบงานภายใน 150 วัน  นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 

7. วงเงินในการจัดหา 
    งบประมาณทั้งสิ้น 1,104,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พนับาทถ้วน) ซึง่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

ล าดับ รายการ 
จ านวน
(คน) 

ระยะเวลา
(เดือน) 

จ านวนเงิน 
(ต่อคน) 

รวมเป็นเงิน 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
(อ้างอิงอัตราเงนิเดอืนพืน้ฐานกลุ่มวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
ตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ที่ กค 0907/12725 ลงวันที่ 2 ส.ค.56) 

    

 1.1 ผู้จัดการโครงการ 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท , ประสบการณ์ 15 ปี) 
 

1 5 73,000 365,000 
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ล าดับ รายการ 
จ านวน
(คน) 

ระยะเวลา
(เดือน) 

จ านวนเงิน 
(ต่อคน) 

รวมเป็นเงิน 

 1.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท , ประสบการณ์ 10 ปี) 

1 3 52,000  156,000 

 1.3 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
(วุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี , ประสบการณ์ 5 ปี) 

1 5 30,000 150,000 

รวมเป็นเงิน (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 671,000 
2 ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ    
 2.1 ชุดใช้งานในห้องสมุด  20 ชุด 18,600 372,000 
      - ปรับปรุงเครื่อง PC ของห้องสมุดให้รองรับกล้อง VR    
      - กล้อง VR (Computer Model)    
 2.2 ชุดผลิตสื่อสามมิติ (อุปกรณจ์ัดเก็บและให้บริการ) 1 ชุด 138,000 138,000 

รวมเป็นเงิน (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 510,000 

 ราคากลางในการจัดจั้งคร้ังนี้ เปน็เงินทั้งสิ้น 1,181,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) ซึง่แหล่งที่มา
ของราคากลางตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 โดยการสืบราคาจากทอ้งตลาด ดังนี้ 

(1) บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 
(2) บริษัท เอส ที เอ็ม ซี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
(3) บริษัท จีทีเอ็ม 168 จ ากัด 

       
8.   การส่งมอบงาน การตรวจรับ และการจ่ายเงิน 
     8.1  การส่งมอบงาน ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

8.1.1 ส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
8.1.2 การส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งก าหนดส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวันส่งมอบ 
8.1.3 หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด หรือมีเหตุให้เชื่อว่า ผู้เสนอราคาไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่อันเนื่องมาจากปัญหาของทางผู้
เสนอราคาเอง สถาบันฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

8.1.4 ต้องแนบเอกสารใบรับประกันสินค้าหรือหนังสือรับรองการรับประกันสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
8.1.5 ต้องติดป้ายประจ าอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมระบุสัญญา , ชื่อผู้เสนอราคา, เบอร์โทรศัพท์ในการรับแจ้งปัญหา, 

วัน เดือน ปี เริ่มต้นและสิ้นสุดการรับประกัน ปิดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน บนอุปกรณ์ฯ โดยเริ่มนับถัดจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับงาน ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

8.1.6 ต้องจัดท ารายงานเป็นเอกสารและ Soft File แสดงหมายเลขประจ าอุปกรณ์ (Serial No.) ยี่ห้อ, รุ่นของแต่ละ
รายการ ให้ตรงตามที่ระบุไว้บนตัวอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการรับประกันตามที่ สถาบันฯ ก าหนดไว้จริง 
บันทึกเป็นแผ่น CD หรือ DVD ให้สถาบันฯ  จ านวน 1 ชุด โดยจะต้องเป็นรายละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 

8.1.7 เมื่อท าการทดสอบการใช้งานแล้ว ให้จัดส่งไปยังหอสมุดกลาง จ านวน 1 ชุด ห้องสมุดของโครงการบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 1 ชุด ห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลป์ จ านวน 3 ชุด และห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป์ จ านวน 12 ชุด (ตาม
รายละเอียดที่ตั้งหน่วยงานแนบท้าย) ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ โดยมีส าเนาใบรับของโดยเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานลงลายมือชื่อผู้รับ 

8.2 การตรวจรับ 
8.2.1 สถาบันฯ จะท าการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ตามที่ผู้เสนอราคาเสนอขายให้ สถาบันฯ โดยตรวจสอบ

100% ของจ านวนที่ส่งมอบ โดยมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้  
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- ผู้เสนอราคาต้องน าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามเอกสารที่ยื่นเสนอ
ราคาต่อสถาบันฯ จ านวน 100% ของจ านวนที่ส่งมอบ หรือตามที่สถาบันฯ ต้องการ ที่เป็นเครื่องใหม่มา
ติดตั้งและทดสอบ โดยเริ่มจากการตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องและทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ตามล าดับ 

- ตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ หากต้องใช้โปรแกรมทดสอบระบบ ผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบเร่ืองลิขสิทธิ์ของโปรแกรมที่น ามาใช้ 

8.2.2 ในระหว่างการทดสอบหากมีเหตุ อันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าตกและไฟฟ้ากระชากรวมถึงเหตุอัคคีภัย 
สถาบั นฯจะ ไม่ รั บ ผิ ดชอบ ใดๆ  ทั้ ง สิ้ น โ ดยผู้ เ สนอราคาจะต้ อ ง รั บผิ ดชอบค่ า เ สี ยหายที่ เ กิ ดขึ้ น 
รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ที่ ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งและทดสอบการท างาน ทุกรายการต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับงานในวันตรวจรับ 

8.2.3 ผู้เสนอราคาต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก่อนด าเนินการส่ง
มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ก าหนดสถานที่ตรวจรับและส่งของ ณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
อธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาคารหอสมุดสารสนเทศ ชั้น 4 เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 73170 

8.3   การจ่ายเงิน   
     สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ จะด าเนินการเบิกจา่ยเงินเมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมดถกูต้องครบถ้วน 

ตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว (งวดเดียว) 

9.   ค่าปรับ 
      หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจา้งยังมไิด้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจา้งจะตอ้ง
ช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจา้งเปน็รายวันในอัตราร้อยละ 0.1  ของราคาค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน 

10.  การรับประกันผลงานและการบ ารุงรักษา 
      ผู้รับจ้างต้องรับประกนัการติดตั้งหากเกิดการขัดข้องหรือเสียหายโดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ดีดังเดมิ  
โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าเนื่องจากวัสดุในการติดตั้ง วิธีการติดตั้ง การตั้งค่าอุปกรณ์ หรือความช านาญในการติดตั้ง หรือด้วยเหตุ
ประการใดก็ตาม รวมทั้งความเสียหายอันเนื่องจากความสะเพร่า ประมาท เลินเล่อ  และจะตอ้งรับประกันเปน็ระยะเวลาไมน่อ้ย
กว่า 1 ปี นบัจากวนัลงนามตรวจรับมอบงาน   

11.  คุณสมบัติของอุปกรณ์   
11.1. อุปกรณ์ที่เสนอต้องผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะดา้นไฟฟ้า 
11.2. อุปกรณ์ที่เสนอต้องสามารถใช้งานกับไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz ตามมาตรฐานของไทยได้ 
11.3. ข้อก าหนดทางด้านเทคนิคและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์  (อ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)   
มีคุณลักษณะเทียบเทา่หรือดีกว่า ดังนี้ 
11.3.1 อุปกรณ์จัดเก็บและให้บริการ  เทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี ้

- ตัวอุปกรณ์ที่เสนอเป็นชนิด Rack 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel ขนาด 4 Core 64 bit และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐาน (CPU Frequency) 2.1 GHz. 
- มีหน่วยความจ า (RAM) ขนาด 18 GB ชนิด DDR4 
- มีช่องใส่หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 4 Bays รองรับหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาด 

2.5” และ 3.5” ชนิด SATA HDD และขนาด 2.5” ชนิด SATA SSD  
- รองรับหน่วยต่อขยายหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Expansion Unit) ได้ 1 หน่วย โดยสามารถท างานร่วมกัน

ได้เป็นอย่างดี หรืออยู่ใน Compatible List 



5 

 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด 3.5” มีความจุ 6 TB จ านวน 3 หน่วย ม ี
Cache memory 256 MB และเป็น Hard Disk ส าหรับอุปกรณ์ที่น าเสนอโดยเฉพาะ 

- มี SSD ชนิด M.2 2280 NVMe SSD ขนาด 400 GB จ านวน 2 หน่วย โดยต่อผา่นอุปกรณ์เสรมิและ
อยู่ใน Product Compatible List 

- มีพอร์ต USB 3.0 จ านวน 2 พอร์ต 
- มี Gigabit Ethernet ชนิด RJ-45 จ านวน 4 พอร์ต สามารถท า Link Aggregation / Failover 

Support 
- รองรับการท า RAID 0, 1, 5, 6, 10 ได้ 
- มีแหล่งจ่ายพลงังาน (Power Supply) จ านวน 2 หน่วย แบบ Redundant Power Supply 
- รองรับการใช้งานร่วมกับ Active Directory (AD) หรือ LDAP ได ้
- ตัวอุปกรณ์รองรับระบบ File System ชนิด ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT ได้ 
- ตัวอุปกรณ์รองรับการสร้าง Internal Volume ได้ 64 Volume, รองรับการสร้าง iSCSI Target  ได้ 

128 Target, รองรับการสร้าง iSCSI LUN ได้ 256 LUN 
- ตัวอุปกรณ์รองรับจ านวน Local User Account ได้ 2,048 Account, รองรับ Local Group ได้ 

256 Group, รองรับ Shared Folder ได้ 512 Shared Folder  และรองรับการเข้าใช้งานพรอ้มกัน 
(Concurrent Connection) ได้ 2,000 concurrent  

- ตัวอุปกรณ์รองรับ Network Protocol ชนิด SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, 
Telnet, SSH, SNMP, VPN ได้ 

- ตัวอุปกรณ์รองรับการเข้าใช้งานผ่าน Client ผ่าน WINDOW 7 onwards, Mac OS X 10.11 
onwards ได้ 

- ตัวอุปกรณ์รองรับการใช้งานผ่าน Browsers ดังนี้ Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 10 
onwards, Safari 10 onwards 

- ตัวอุปกรณ์มีการรับประกัน 1 ป ีจากผู้ผลติ 
- อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ มีคุณภาพดี ยังอยู่ในสายการผลิตปัจจุบนัของผู้ผลิต ไม่ใช่

อุปกรณ์ที่น ามาปรับสภาพใหม่ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตแนบมาพร้อม
ในวันยื่นเสนอราคา 

11.3.2   กล้อง VR (Computer Model)  ส าหรับใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
- มีจอแสดงผล 2.89 นิ้ว (2 จอ) ความละเอียด: 2,880x1,440 (1,440x1,440 per eye) 
- มีมุมมองกว้าง 100 องศา 
- มีอัตรา Refresh Rate สูงไมน่้อยกว่า 90 Hz 
- มีไมโครโฟนคู่ และช่องแจ็ค 3.5 มม. ส าหรับเชื่อมต่อหูฟัง 
- มีจอยคอนโทรลเลอร์ 2 ตัว จับการเคลื่อนไหว ท างานร่วมกับแว่น VR ผ่าน Bluetooth 4.0 
- สามารถท างานร่วมกับ Windows 10 Creator ขึ้นไป 

12.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า

ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
12.1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ์
12.2. ข้อเสนอด้านเทคนิค ตลอดจนเอกสารหลักฐานการเสนอราคาทั้งหมด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายละเอียดให้ถูกต้อง 

ครบถ้วนตามที่สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ก าหนด  
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12.3. ตัวแปรหลักส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ประกอบด้วย  
2 ตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปร น้ าหนักคะแนน 
(1) ตัวแปรหลัก : ราคาที่เสนอ  30 
(2) ตัวแปรรอง : ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออ่ืน 70 

รวม 100 คะแนน 

การพิจารณาคะแนนของตัวแปรหลัก (1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (น้ าหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 30) 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จะด าเนินการประมวลผลคะแนนจากใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์  
การพิจารณาคะแนนของตัวแปรรอง (2) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (น้ าหนักคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70) 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่น ณ วันเสนอราคา ประกอบกับการน าเสนอ

ข้อมูลเพิ่มเติมในวัน เวลา และสถานที่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนนตามตารางดังนี้ 

ตัวแปรรอง (2) ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น คะแนน 
1) ประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการและทีมงาน 

- พิจารณาให้คะแนนความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับงานของผู้จัดการ
โครงการ แนวคิดในการบริหารโครงการให้ส าเร็จ การควบคุมเวลาของโครงการ พร้อมทั้งหนังสอื
รับรองการท างานที่ออกจากฝ่าย HR ของบริษัทฯ (10 คะแนน) 

- พิจารณาให้คะแนนทีมงาน ประสบการณ์การท างานพร้อมหนงัสือรับรอง (10 คะแนน) 

20 

2) น าเสนอรายละเอียดของเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ (Hardcopy , Present) 
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบจาก Software Package ของผู้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้น/

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (10 คะแนน) 
- ระบบการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา (10คะแนน) 
- ระบบการบริหารจัดการข้อมูล (10 คะแนน) 
- ความสอดคล้อง ครอบคลุม เหมาะสม กับการใชง้านในภาพรวม (10 คะแนน) 
- ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบลักษณะเดียวกันที่สถาบันบณัฑิตพฒันศิลป์มีใช้งาน

อยู่เดิม (10 คะแนน) 
- ความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างเคร่ืองใช้บริการกับระบบให้บริการ (10 คะแนน) 

60 

3) แผน/รายละเอียดการให้บริการหลังการขาย (10 คะแนน) 
- รายละเอียดการให้บริการ (5 คะแนน) 
- การคิดค่าบ ารุงรักษา (5 คะแนน) 

10 

4) การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเดน็ (10 คะแนน) 10 
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน 
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รายละเอียดที่ตั้งหน่วยงาน 
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตัง้ เบอร์ติดต่อ 
1 หอสมุดกลาง 119/19 หมู่ 3  ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0932548489 
2 ห้องสมุดโครงการบัณฑิตศึกษา ถนนราชนิี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 

10200 
0826954699 

3 ห้องสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค ์ ถนนราชนิี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 
10200 

0849986982 

4 ห้องสมุดคณะศิลปวิจิตร 119/19 หมู่ 3  ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0819084009 
5 ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา 119/19 หมู่ 3  ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0899246672 
6 ห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลป 60 ถ.หลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 

10520 
0896879886 

7 ห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลป 
นครศรีธรรมราช 

200 หมู่ 2 ถ.นคร-นพพิต า ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.
นครศรีธรรมราช 80320 

0901711004 

8 ห้องสมุดวิทยาลัยช่างศิลป 
สุพรรณบุรี 

16 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
72000 

0806055016 

9 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0863850250 
10 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 

กาฬสินธุ ์
ถ.สนามบนิ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสนิธุ์ 46000 0933678479 

11 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
จันทบุร ี

ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000 0833556006 

12 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
เชียงใหม่ 

1 ถ.สุริยวงค์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5010 0909839906 

13 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
นครราชสีมา 

444 หมู่10 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000 0837938373 

14 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
นครศรีธรรมราช 

หมู่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0818935957 

15 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
พัทลุง 

150 หมู่ 1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 0812775130 

16 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
ร้อยเอ็ด 

25 ถ.กองพลสิบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 0958389886 

17 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
ลพบุร ี

121/9 ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุร ี15000 0877688791 

18 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
สุโขทัย 

4 หมู่ 5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 0910308544 

19 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
สุพรรณบุรี 

119 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.
สุพรรณบุรี 72000 

0868078086 

20 ห้องสมุดวิทยาลัยนาฏศลิป 
อ่างทอง 

28 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 0871167878 

 
 
 


