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มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
 

motion capture suit และ data glove (ชุดกลองจับความเคลื่อนไหวและถุงมอื) จํานวน  1 ชุด    

สําหรับการเรยีนการสอนคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล 

ประจําปการศึกษา 2563 
 

รายละเอียดขอกําหนด 

รายละเอียดท่ีเสนอ 

( ใหระบุรุน หรือรายละเอียดท่ีเสนอ ให

ชัดเจน โดยสรุปยอ ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทําเครื่องหมายบน 

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

รายละเอียดจัดซ้ือ ฮารดแวร ชุดจับการเคลื่อนไหว 

(Motion Capture) และถุงมือจับการเคลื่อนไหว 

จํานวน 1 ชุด สําหรับการเรียนการสอนคณะศิลปะ

และการออกแบบดิจิทัล ประจําปการศึกษา 2563 

  

1. ตองเปนฮารดแวรสําหรับทํางานดานแอนิเมชันและ

การจับการเคลื่อนไหวบนรางกายของมนุษย ตลอดจน

จับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือได 

   

2. ตองเปนฮารดแวรจับการเคลื่อนไหวแบบไรสาย

หรือแบบ Inertial Motion Capture ผานสัญญาณ 

Wireless หรืออุปกรณรับสงสัญญาณ เทียบเทากับ 

กสทช. อนุญาต 

  

3. ฮารดแวรตองมีขอบเขตหรือระยะทางรับสัญญาณ 

Wireless ไดมากในท่ีโลงและสามารถกรองหรือตัด

สัญญาณรบกวนขณะทําการบันทึกขอมูลได 

  

4. ฮารดแวรตองมีตัว Sensor จับการเคลื่อนไหวของ

มนุษยตามจุดตางๆ บนรางกายไมนอยกวา 17 จุด 
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รายละเอียดขอกําหนด 

รายละเอียดท่ีเสนอ 

( ใหระบุรุน หรือรายละเอียดท่ีเสนอ ให

ชัดเจน โดยสรุปยอ ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทําเครื่องหมายบน 

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

5. ฮารดแวรตองรองรับการทํางานแบบ Real Time 

หรือแสดงผลลัพธไดทันทีและรองรับการทํางานบน

คอมพิวเตอร   

  

6. ฮารดแวรตองรองรับจํานวนเฟรมการเคลื่อนไหว  

(FPS) ไดสูงสุด 200 FPS  

  

7. ฮารดแวรสามารถรองรับกลุมผูใชท่ีหลากหลาย

ประเภท เชน กลุมภาคการศึกษา สตูดิโอเกมสและอนิ

แมชัน หรือทีมนักพัฒนา Application เปนตน 

  

 8.  ฮารดแวรตองมีซอฟแวรเฉพาะท่ีมาพรอมกับตัว

ฮารดแวร โดยซอฟแวรสามารถทํางานรวมกับ

คอมพิวเตอรท่ีมีสเปคข้ันต่ําหรือเทียบเทา ดังนี้ CPU: 

i7, RAM 8 GB, HDD 1 TB 

  

 9. ฮารดแวรสามารถรองรับการทํางานหรือพัฒนา

รวมกับ Device อ่ืนๆ เชน HTC Vive, Oculus Rift 

เปนตน   

  

10. ฮารดแวรสามารถบันทึกขอมูลเปนสกุลไฟล 

เชน .BVH, .FBX และอ่ืนๆ ท่ีสามารถนําขอมูลไปใชตอ

กับโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน Motion Builder, 

Maya, 3Ds Max, Blender, Unreal Engine, Unity 

และอ่ืนๆ เปนตน  

  

11. ตองมีหีบหอกับบรรจุภัณฑสําหรับฮารดแวรท่ี

แข็งแรงปลอดภัย 
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รายละเอียดขอกําหนด 

รายละเอียดท่ีเสนอ 

( ใหระบุรุน หรือรายละเอียดท่ีเสนอ ให

ชัดเจน โดยสรุปยอ ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทําเครื่องหมายบน 

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

12. ระยะเวลาประกันและซอมบํารุงไมต่ํากวา 1 ป ใน

กรณีท่ีฮารดแวรมีปญหา บริษัทตองดําเนินการแกไขให

ภายใน 3 วันทําการ โดยไมมีคาใชจาย 

  

13. กรณีท่ีฮารดแวรมีซอฟแวรเฉพาะรองรับ ตองเปน

เวอรชั่นใหมลาสุด หรือถามีการเปลี่ยนเวอรชั่น

สามารถเปลี่ยนใหไดภายใน 3 วันทําการ โดยไมมี

คาใชจาย 

  

14. ฮารดแวรตองสามารถทํางานบน windows 10 

64 bit  

  

15. ตองติดตั้งฮารดแวรท่ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย   

16. มีการอบรมการใชฮารดแวร 1 ครั้งเปนอยางนอย 

โดยมีผูเขาอบรมจํานวน 4 คน และบริษัทฯ เปน

ผูสนับสนุนคาใชจายในการอบรมท้ังหมด 

  

17. ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งอยางเปน

ทางการจากผูผลิตหรือ ตัวแทนจําหนายในประเทศ

ไทย โดยมีหนังสือรับรองยืนยัน 

  

18.ขอเสนออ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย   
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เอกสารแนบ สวนที่ 2 

 

 

 

 

แบบฟอรมใบเสนอราคา motion capture suit และ data glove 

 (ชุดกลองจับความเคล่ือนไหวและถุงมือ)    

สําหรับการเรียนการสอนคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล  

ประจําปการศึกษา 2563 

 

บริษัท ............................................................................ 
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มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

รายการเอกสารที่ตองนําเสนอ 
 

 

1.  แบบใบเสนอราคา  

2.  ตารางเปรียบเทียบคณุลักษณะเฉพาะของ motion capture suit และ data  

glove (ชุดกลองจับความเคลื่อนไหวและถุงมือ)    

3. สําหรับการเรียนการสอนคณะศิลปะและการออกแบบดิจทิัล ประจําปการศึกษา 

2563 

4. เอกสารประกอบอื่นๆ 
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แบบใบเสนอราคา 

 

เรียน  ประธานคณะกรรมการรับและเปดซองเสนอราคา 

1. ขาพเจา ………………………………………….. อยูเลขท่ี ………………………………………….. 

ถนน …………………………..ตําบล/แขวง ……………………………อําเภอ/เขต ……………………………… 

จังหวัด ………………………...รหัสไปรษณีย ………….. โทร …………………..โดย …………………………... 

ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี ……………………...…………… 

โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนท่ีกําหนด  

2.    ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตามกําหนดเวลาสง

มอบ ดังตอไปน้ี 

 

ลําดับ 

 

 

รายการ 
เลขที่/รุน 

รายละเอียดและ

คุณลักษณะ

เฉพาะ 

(ยอ) 

 

จํานวน 

 

ราคาตอหนวย (บาท)  

ราคารวม 

เปนเงนิทั้งสิน้ 

กําหนด 

สงมอบ

ภายใน 

(วนั) 

 

ราคา 

ภาษี

มูลคา 

เพ่ิม 

 

รวมเงิน 

1 ราคา motion 

capture suit และ 

data glove  (ชุด

กลองจับความ

เคลื่อนไหวและถุง

มือ)    

 

       

 
 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
 

 
 

 

 ( .................................................................. ) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมท้ังภาษีอากรอ่ืน ๆ และ

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

5. คําเสนอน้ีจะยืนราคาอยูเปนระยะเวลา  60  วัน นับต้ังแตวันเปดซองประกวดราคา และมหาวิทยาลัย 

ฯอาจรับคําเสนอน้ี ณ เวลาใดก็ไดกอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดไปตามเหตุผลอัน

สมควรท่ีมหาวิทยาลัยฯ รองขอ 

6. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการประกวดราคา ขาพเจารับรองที่จะ 

4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันท่ี 
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ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา 

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ไดระบุใหแกมหาวิทยาลัยฯ กอนหรือในขณะท่ี 

ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกัน

การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตอง และครบถวน 

 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตน ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ท่ีอาจมีแก

มหาวิทยาลัยฯ  และมหาวิทยาลัยฯมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูสอบราคาได หรือมหาวิทยาลัยฯอาจจะ

เรียกสอบราคาใหมก็ได  

5 ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยฯไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอน้ี หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม

ตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

6 บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แค็ตตาล็อกแบบรูปรายการ

คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกมหาวิทยาลัยฯพรอมใบเสนอราคา ขาพเจายินยอมให

มหาวิทยาลัยฯไวเปนเอกสารและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ 

 สําหรับตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท่ี

เกิดขึ้นกับตัวอยางน้ัน 

7 ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดย่ืนพรอมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียด

แลว และเขาใจดีวามหาวิทยาลัยฯไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

8 ใบเสนอราคาน้ีไดย่ืนโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยมิชอบ

ดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ท่ีไดย่ืนเสนอราคาในคราว

เดียวกัน 

 

เสนอมา ณ วันที่ …….. เดือน …………….. พ.ศ…… 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………………….. 

         (…………………………………….………………..) 

ตําแหนง ………………………………………………… 

ประทับตรา (ถามี) 
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ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของ ราคา motion capture suit และ data glove 
 (ชุดกลองจับความเคลือ่นไหวและถุงมือ)    

สําหรับการเรียนการสอนคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ประจาํปการศึกษา 2563 

 

ขาพเจา ..................................................................  สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ........................................................ 

ถนน  ........................................ ตําบล/แขวง  ................................... อําเภอ/เขต  .............................................. 

จังหวัด  ....................................  โทรศัพท  .................................. โดย  ............................................................. 

ผูมีอํานาจลงนามในเอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี…………………………ขอแจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

ที่เสนอในการสอบราคา ดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

คุณลักษณะตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัยฯ 

คุณลักษณะท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุนและรายละเอียดท่ีเสนอ

ใหชัดเจน) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทําเคร่ืองหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

1. ราคา motion capture suit และ 

data glove (ชุดกลองจับความ

เคลื่อนไหวและถุงมือ)    
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบสวนที่ 1)  

 

 

 เสนอมา ณ วันที่ ............ เดือน ....................... พ.ศ. ..............  

 

 ลงชื่อ  ............................................ ……..ผูเสนอราคา 

                                                                                       (…. .................................................. ……..)    

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย                                                                                             เอกสารแนบ สวนที่ 2

  

 

 

6 

 

เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

(จํานวน 1 ชุด) 
 

 

เชน  

- รายละเอียดสินคา 

- รายละเอียดผลงานของบริษัท 

- เอกสารอางอิงอ่ืนๆ 

- ขอเสนออ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย  
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