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ก. ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. ชื่อโครงการ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
 
๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
๒.๑ ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ชื่อ: นายโสภณ ทองดี โทร: 0 2141 1234 

ตําแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง e-mail: sopon.th@dmcr.mail.go.th 
๒.๓ DCIO ชื่อ: นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์  โทร: 0 2141 1227 

ตําแหน่ง: รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง e-mail: pornsri1963@gmail.com 
๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อ: นายอุกกฤต สตภูมินทร์ โทร: 0 2141 1385 

ตําแหน่ง: ผู้อํานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล e-mail: ukkrit@yahoo.com   
 
๓. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 
๓.๑ งบประมาณรวม (ตัวเลข) 104,000 บาท 

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน 
๓.๒ งบประมาณในการจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ 
(ตัวเลข) 104,000 บาท 
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน 

๓.๓ อํานาจการอนุมัติโครงการ  คณะกรรมการบริหารฯ (กระทรวง)      หน่วยงาน (วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
๓.๔ แหล่งเงิน  งบประมาณประจําปี                       เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจ่าย 

 เงินรายได้                                    เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................  

 
๔. วิธีการจัดหา 
  จัดซ้ือ   การจ้าง   การจ้างท่ีปรึกษา  
  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน   การแลกเปลี่ยน   การเช่า 
 
๕. ลักษณะโครงการ 

๕.๑  พัฒนาระบบ  มีเอกสารแบบบัญชีราคากลาง 
 มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผู้ประกอบการ (รายการท่ี.............) 
 มีเหตุผลประกอบในข้อ  ๑๒.  (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผู้ประกอบการ) 

๕.๒  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
           (CCTV) 

 ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ  
     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายการท่ี.............) 
 ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
      กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผลิตภัณฑ์  (รายการท่ี.............) 
      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผลิตภัณฑ์  (รายการท่ี.............) 
      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผู้ประกอบการ  (รายการที่.............) 
      มีใบเสนอราคาจํานวน_______ผู้ประกอบการ  (รายการท่ี.............) 
      มีเหตุผลประกอบในข้อ  ๑๒.  (กรณีมีใบเสนอราคาไม่ครบ ๓ ผลิตภัณฑ์ / ๓ ผู้ประกอบการ) 
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๘. รายการท่ีจะจัดหาในโครงการ 

รายการ 
SPEC 

จํานวน ราคาต่อหน่วย รวม 
DE DEPT 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสาํนักงาน 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 3.7 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth 

  5 17,000 85,000 

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

  5 3,800 19,000 

 
* หมายเหตุ  :   ในรายการท่ีจัดหาให้ใช้เคร่ืองหมาย / ระบุใน SPEC ท่ีกําหนด  
                      (DE:กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม / DEPT:หน่วยงานกําหนดเอง) 
 
๙. สถานท่ีติดต้ังอุปกรณ์     

รายการ จํานวน ชื่อหน่วยงานท่ีติดต้ัง 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสาํนักงาน 5  กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

5 
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