้ จัดจ ้าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แผนการจัดซือ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
รายการ

รวม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธ ันวาคม

มกราคม

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ก ันยายน

แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
้
952,220,500.00 34,258,784.98 50,754,960.32 191,026,107.98 85,205,815.32 56,179,734.98 84,784,848.31 66,955,924.98 64,167,998.31 59,318,474.98 39,052,618.31 48,183,624.98 172,331,606.55
รวมทงสิ
ั้ น
305,894,500.00 8,293,899.66 10,639,701.66 133,074,212.66 9,986,886.66 23,248,179.66 29,816,109.66 9,592,429.66 12,036,979.66 19,866,379.66 13,040,679.66 22,925,829.66 13,373,211.74
01 แผนงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
8,122,100.00 1,149,365.00
597,345.00
859,339.00
597,339.00
597,339.00
617,339.00
617,339.00
617,339.00
617,339.00
617,339.00
617,339.00
617,339.00
(01) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกีย
่ วกับการศึกษาสภาพอวกาศและบรรยากาศโลก
(กองทุน สกสว.)
222,000.00
222,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
102,000.00
- (อ1) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสาหรับงานวิเคราะห์ข ้อมูล102,000.00
102,000.00
120,000.00
120,000.00
- (อ3) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 120,000.00
40,000.00
40,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
้ 40,000.00
40,000.00
40,000.00
- (อ2) เครือ
่ งดูดความชืน
5,850,300.00
470,869.00
470,859.00
670,856.00
470,856.00
470,856.00
470,856.00
470,856.00
470,856.00
470,856.00
470,856.00
470,856.00
470,868.00
(04) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกีย
่ วกับการศึกษาการกาเนิดเอกภพ
(กองทุน สกสว.)
200,000.00
200,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
200,000.00
- (อ4) โปรแกรม Interactive Data Language (IDL) 200,000.00 200,000.00
1,415,493.33
1,995,423.33
8,862,448.33 1,298,448.33 1,068,448.33 1,568,448.33 1,612,098.33 1,068,448.33 1,612,098.33 1,068,448.33 1,068,448.33
1,218,448.37
(07) เงินอุดหนุนโครงการสร ้างและพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ งานวิจ23,856,700.00
ัยทางดาราศาสตร์
(กองทุน สกสว.)
800,000.00
800,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
400,000.00
- ปป (อ157) ซอร์ฟแวร์ออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ 400,000.00400,000.00
400,000.00
400,000.00
- ปป (อ158) ชุดคอมพิวเตอร์ Workstation สาหรับจาลองและประมวลผลแบบงาน
3 มิต ิ 400,000.00
50,000.00
50,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
50,000.00
- ปป (อ159) จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 49 นิว้ 50,000.00 50,000.00
48,000.00
48,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ)
48,000.00
48,000.00
- ปป (อ156) เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า UPS 48,000.00
5,689,000.00
6,587,000.00
-48,000.00
- -850,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
482,000.00
- (อ5) โปรแกรมแมทแลปและทูลบ ้อกซ์ Matlab and associated 482,000.00
toolboxes 482,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
- (อ6) EvWaCo prototype EMCCD 2,300,000.00
1,500,000.00
-88,000.00
- -800,000.00
- (อ7) ชุดอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ กระจกและเลนส์ 612,000.00 612,000.00
1,850,000.00
1,850,000.00
- (อ8) ชุดกล ้องทัศนศาสตร์ LRS 1,850,000.00
80,000.00
80,000.00
- (อ9) ชุดอุปกรณ์สเปกโตรมิเตอร์ 80,000.00
105,000.00
135,000.00
-30,000.00
- (อ10) ชุดอุปกรณ์การศึกษาอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์ของไมเคิลสัน
105,000.00
125,000.00
-20,000.00
- (อ11) ชุดอุปกรณ์โพลาไรเซชันและเทคโนโลยีภาพยนตร์ 3 มิต105,000.00
ิ 105,000.00
115,000.00
115,000.00
- (อ12) ชุดกล ้อง CMOS โมโนโครม 115,000.00
40,000.00
40,000.00
- ปป (อ155) อุปกรณ์แจ ้งเตือนฉุกเฉิน 40,000.00
3,000,000.00
25,200.00
2,444,800.00
25,200.00
25,200.00
35,200.00
25,200.00
25,200.00
155,200.00
35,200.00
153,200.00
25,200.00
(09) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเทคโนโลยีคอมพิ
วเตอร์สมรรถนะสู25,200.00
ง
1,980,000.00
1,980,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
1,980,000.00
- (อ13) ชุดอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข ้อมูล HPC 1,980,000.00 1,980,000.00
- 18,286,000.00
- 2,137,300.00
(10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเทคโนโลยีคลื20,423,300.00
น
่ วิทยุ
15,786,000.00
- 15,786,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
720,000.00
720,000.00
- (อ14) ชุดสอบเทียบเชิงกลย่านความถีไ่ ฟตรงถึง 50 GHz ชนิด 2.4
มิลลิเมตร 720,000.00 4,800,000.00
- (อ15) เครือ
่ งวัดค่าตัวประกอบสัญญาณรบกวน 4,800,000.00 4,800,000.00
170,000.00
- (อ16) แหล่งกาเนิดสัญญาณรบกวนทีย
่ า่ นความถี่ 10 เมกะเฮิรต
์ 170,000.00
ถึง 18 กิกะเฮิรต
์ 170,000.00
300,000.00
300,000.00
- (อ17) แหล่งกาเนิดสัญญาณรบกวนทีย
่ า่ นความถี่ 1 ถึง 40 กิกะเฮิ
รต
์ 300,000.00
270,000.00
270,000.00
- (อ18) แหล่งกาเนิดสัญญาณรบกวนทีย
่ า่ นความถี่ 33 ถึง 50 กิกะเฮิ
รต
์ 270,000.00
900,000.00
- (อ19) ชุดเครือ
่ งวัดกาลังงานคลืน
่ ความถีส
่ งู พร ้อมหัวเซนเซอร์ 900,000.00
100,000.00
100,000.00
- (อ20) เครือ
่ งบันทึกข ้อมูล Data logger 100,000.00
120,000.00
- (อ21) มาตรวัดอเนกประสงค์ดจิ ท
ิ ัลความละเอียดสูงแบบตัง้ โต๊ะ120,000.00
120,000.00
250,000.00
250,000.00
- (อ22) เครือ
่ งสแกนเนอร์ 3 มิต ิ 250,000.00

รายการ

รวม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

แผน

แผน

้ 122,000.00
122,000.00
- (อ23) ตู ้ควบคุมความชืน
160,000.00
- (อ24) เครือ
่ งสารองกระแสไฟฟ้ า ขนาด 3 kVA 160,000.00
40,000.00
- (อ25) เครือ
่ งวิเคราะห์ตรรกกะ 40,000.00
- (อ26) เครือ
่ งทาระบบสูญญากาศและหัววัด 1,020,000.00 1,020,000.00
150,000.00
- (อ27) ซอฟต์แวร์สาหรับควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบแผนผั
ง 150,000.00
70,000.00
- (อ28) ชุดซ่อมแซมอุปกรณ์บนแผ่นวงจร 70,000.00
520,000.00
- (อ29) ตู ้เก็บเครือ
่ งมือวัดทางไฟฟ้ า 520,000.00
2,020,000.00
- (อ30) โปรแกรมไมโครเวฟวิซาร์ด 2,020,000.00
- (อ31) เครือ
่ งกาเนิดสัญญาณความถีต
่ า่ แบบอิสระ 300,000.00 300,000.00
24,000.00
- (อ32) ตู ้ควบคุมอุณหภูม ิ 24,000.00
600,000.00
- (อ33) ซอฟต์แวร์ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 600,000.00
300,000.00
- (อ34) ซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมแบบกราฟิ ค 300,000.00
160,000.00
- (อ35) กล ้องจุลทรรศน์ซม
ู ชนิดสเตอริโอสาหรับงานวิจัย 160,000.00
200,000.00
- (อ36) เครือ
่ งทาความสะอาดอุปกรณ์แบบ ultrasonic 200,000.00
330,000.00
- (อ37) Vivado Design Suite - HLX Editions 330,000.00
- (อ38) เครือ
่ งกาเนิดสัญญาณความถีอ
่ ้างอิงสาหรับห ้องทดลอง 500,000.00
500,000.00
300,000.00
- (อ39) เครือ
่ งนับสัญญาณเวลาและความถี่ 300,000.00
40,000.00
- (อ40) เครือ
่ งมือหมุนสกรูอัตโนมัต ิ 40,000.00
800,000.00
- (อ41) เครือ
่ งมือวัดค่า LCR 800,000.00
้ เก็บวัสดุทางกลและไฟฟ้ า (Clear box rack shutter) 150,000.00
150,000.00
- (อ42) ชัน
- (อ43) ชุดโต๊ะเก็บเครือ
่ งมือ วัสดุและอุปกรณ์ (Storage cabinet)110,000.00
110,000.00
้ วางวัสดุหรืออุปกรณ์คลืน
240,000.00
- (อ44) ชัน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (Mould rack with
crane rail) 240,000.00 ้ งานความละเอี
14,088,000.00
46,858.33
(11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเทคโนโลยีการขึ
น
้ รูปชิน
ยดสูง
13,388,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์โรงงาน)
้ งานกลหลายมิต ิ (Mill-Turn) 12,500,000.00
12,500,000.00
- (อ45) เครือ
่ งขึน
้ รูปชิน
760,000.00
- (อ46) ชุดทดสอบความเทีย
่ งตรงเครือ
่ งจักร (Ballbar testing) 760,000.00
128,000.00
- (อ47) โต๊ะพร ้อมเลือ
่ ยวงเดือน 128,000.00
9,014,900.00
37,575.00
(12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเทคโนยีแมคคาทรอนิ
กส์
1,250,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
450,000.00
- (อ48) จอแสดงผล ชนิดสัมผัส ขนาดไม่ตา่ กว่า 55 นิว้ 450,000.00
100,000.00
- (อ49) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ชนิดตัง้ โต๊ะ ประสิทธิภาพสูง สาหรับงานทั
่วไป 100,000.00
200,000.00
- (อ50) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ชนิดตัง้ โต๊ะ ประสิทธิภาพสูง สาหรับงานวิ
เคราะห์ 200,000.00 500,000.00
- (อ51) ชุดแสดงภาพติดผนัง 500,000.00
138,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์โรงงาน)
8,000.00
- (อ65) รถเข็นของหนัก 8,000.00
70,000.00
- (อ66) อุปกรณ์ตอกสลัก 70,000.00
20,000.00
- (อ67) ชุดสว่านไร ้สาย 20,000.00
20,000.00
- (อ68) เครือ
่ งเจียร ชนิดมือถือ ประเภทไร ้สาย 20,000.00
10,000.00
- (อ69) เครือ
่ งเป่ าลม ประเภทไร ้สาย 10,000.00
10,000.00
- (อ70) เครือ
่ งเป่ าลมร ้อน 10,000.00
6,439,900.00
10,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
580,000.00
- (อ52) กล ้องส่องภายใน 580,000.00
999,900.00
- (อ53) โปรแกรม ประเภทออกแบบ งานเชิงกล 999,900.00
720,000.00
- (อ54) โปรแกรม ประเภทออกแบบ งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 720,000.00
20,000.00
- (อ55) เครือ
่ งมือวัดรอบ 20,000.00

46,858.33
27,575.00
-

ธ ันวาคม
แผน
122,000.00
160,000.00
40,000.00
1,020,000.00
150,000.00
70,000.00
520,000.00
2,020,000.00
300,000.00
24,000.00
600,000.00
300,000.00
160,000.00
200,000.00
330,000.00
500,000.00
300,000.00
40,000.00
800,000.00
150,000.00
110,000.00
240,000.00
13,609,858.33
13,388,000.00
12,500,000.00
760,000.00
128,000.00
8,142,225.00
1,250,000.00
450,000.00
100,000.00
200,000.00
500,000.00
138,000.00
8,000.00
70,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
6,429,900.00
580,000.00
999,900.00
720,000.00
20,000.00

มกราคม

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ก ันยายน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

46,858.33
27,575.00
-

46,858.33
27,575.00
-

-515,441.67
-303,325.00
-

46,858.33
27,575.00
-

221,858.33
324,325.00
-

221,858.33
324,325.00
-

46,858.33
27,575.00
-

221,858.33
324,325.00
-

46,858.37
27,575.00
-

รายการ

รวม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

แผน

แผน

ธ ันวาคม

มกราคม

แผน
แผน
300,000.00
300,000.00
- (อ56) อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณแบบมือถือ 300,000.00
500,000.00
500,000.00
- (อ57) ชุดอัพเกรดเครือ
่ งกัดแผ่นปริน
้ 500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
- (อ58) ชุดจับวางสาหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก 1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
- (อ59) เครือ
่ งหยอดตะกั่วเหลว 500,000.00
10,000.00
10,000.00
- (อ60) ชุดปรับระนาบกระจก 10,000.00
100,000.00
100,000.00
- (อ61) พินเกจ 100,000.00
150,000.00
150,000.00
- (อ62) ชุดรับสัญญาณดาวเทียมสารวจสภาพอากาศแบบความละเอี
ยดสูง 150,000.00
60,000.00
- (อ63) ชุดรับสัญญาณดาวเทียมสารวจสภาพอากาศ 60,000.00 60,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
- (อ64) ชุดแขนกลเพือ
่ งานควบคุมการผลิต 1,500,000.00
40,141.67
40,141.67 11,740,141.67
40,141.67
(13) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือภาคีกล ้องโทรทรรศน์ร17,905,700.00
ังสีเชอเรนคอฟ
8,200,000.00
- 11,700,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
4,000,000.00
- (อ71) เครือ
่ งกาเนิดไฟฟ้ า ชนิด 3 เฟส ขนาดไม่น ้อยกว่า 500 4,000,000.00
KVA 4,000,000.00
700,000.00700,000.00
700,000.00
- (อ72) เครือ
่ งวัดการสะท ้อนแสงช่วงความยาวคลืน
่ 200 - 1000 นาโนเมตร
3,500,000.00
7,000,000.00
- (อ73) เครือ
่ งล ้างกระจก 3,500,000.00
1,690,000.00
250,000.00
(14) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุมกล ้องโทรทรรศน์1,940,000.00
ยค
ุ ใหม่
1,000,000.00
1,690,000.00 -690,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
690,000.00 -690,000.00
- (อ74) เครือ
่ งเข ้ารหัสและระบุตาแหน่ง 0.00
600,000.00
600,000.00
- (อ75) มอเตอร์แรงบิดสูง 600,000.00
400,000.00
400,000.00
- (อ76) ชุดระบบควบคุมและตรวจวัด 400,000.00
- ิ 4,952,000.00 1,296,000.00
(15) เงินอุดหนุนโครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการให ้บริการเครือข่8,335,400.00
ายกล ้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอั
ตโนมัต
970,000.00
970,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
600,000.00
- (อ92) คอมพิวเตอร์ ชนิดตัง้ โต๊ะ ประสิทธิภาพสูง 600,000.00 600,000.00
240,000.00
240,000.00
- (อ93) กล ้องวงจรปิ ด ขนาด 5 ล ้านพิกเซล 240,000.00
130,000.00
130,000.00
- (อ94) โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 130,000.00
1,847,000.00
3,107,000.00 -1,260,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
160,000.00
160,000.00
- (อ77) ตัวควบคุมลอจิก 160,000.00
400,000.00 -400,000.00
- (อ78) อุปกรณ์แยกแสง ชนิด 4 ช่อง 0.00
160,000.00 -160,000.00
- (อ79) อุปกรณ์แยกแสง ชนิด 2 ช่อง 0.00
400,000.00
400,000.00
- (อ80) อุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 400,000.00
200,000.00
200,000.00
- (อ81) ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ 200,000.00
400,000.00 -400,000.00
- (อ82) ชุดยกกระจก M1 กล ้อง 1 เมตร 0.00
128,000.00
128,000.00
- (อ83) กล ้องถ่ายภาพทั่วท ้องฟ้ า 128,000.00
36,000.00
36,000.00
- (อ84) เลนส์ตาปลาสาหรับกล ้องมองท ้องฟ้ า 36,000.00
330,000.00
330,000.00
- (อ85) อุปกรณ์ตรวจวัดเมฆ 330,000.00
75,000.00
75,000.00
- (อ86) อุปกรณ์ตรวจวัดความสว่างท ้องฟ้ า 75,000.00
้ ขนาดไม่น ้อยกว่า 50 ลิตรต่อวัน 108,000.00
108,000.00
108,000.00
- (อ87) เครือ
่ งดูดความชืน
ั ท ้องฟ้ า 300,000.00
300,000.00
300,000.00
- (อ88) กล ้องวัดทัศนวิสย
80,000.00
- (อ89) อุปกรณ์แยกสัญญาณเครือข่าย ชนิด 28 ช่อง 80,000.00 80,000.00
300,000.00 -300,000.00
- (อ90) ชุดฟิ ลเตอร์วล
ิ 0.00
30,000.00
30,000.00
- (อ91) โปรแกรมประมวลผลทางดาราศาสตร์ 30,000.00
3,923,600.00
120,000.00 1,027,000.00
70,000.00
497,200.00
(16) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วท
ิ ยุ และยี
ออเดซี่
37,000.00
37,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
37,000.00
37,000.00
- (อ95) เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 3 KVA 37,000.00
548,000.00
548,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
500,000.00
500,000.00
- (อ96) แผงวงจรประมวลผลสัญญาณวิทยุ 500,000.00

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ก ันยายน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

40,141.67
2,087,400.00
122,000.00
-

42,141.67 -3,457,858.33
- -3,500,000.00
- -3,500,000.00
- -500,000.00
626,600.00
175,000.00
-

232,141.67
132,000.00
-

42,141.67
575,200.00
-

52,141.67
500,000.00
238,600.00
-

9,052,141.67
270,000.00
-

42,141.63
70,000.00
-

รายการ

รวม

ตุลาคม
แผน

พฤศจิกายน

ธ ันวาคม

มกราคม

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
48,000.00
48,000.00
- (อ97) ชุดควบคุมการหมุนสายอากาศ 48,000.00
30,875.00
30,875.00
461,435.00 1,158,475.00 1,818,475.00 2,285,515.00
(17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับสัญญาณความถีว่ ท
ิ ยุ24,409,500.00
ยา่ นต่างๆ
315,000.00
315,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
315,000.00
315,000.00
- ปป (อ147) คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 315,000.00
1,119,900.00
619,900.00
500,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
500,000.00 ง่ ทัศนศาสตร์- 500,000.00 500,000.00
- (อ98) ชุดโปรแกรมคานวณผลทางวิศวกรรมความถีส
่ งู สาหรับออกแบบระบบกึ
280,000.00
280,000.00
- ปป (อ144) เครือ
่ งควบคุมอุณหภูมใิ นระบบความเย็นยิง่ ยวด 280,000.00
99,900.00
99,900.00
- ปป (อ145) เครือ
่ งอ่านค่าความดันอากาศ 99,900.00
240,000.00
240,000.00
- ปป (อ146) ระบบควบคุมอุณหภูมใิ นระบบความเย็นยิง่ ยวด 240,000.00
8,617,800.00
5,686,900.00
156,900.00
156,900.00
512,300.00
(18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม ประมวลผลสัญญาณ
และจัดการข 156,900.00
้อมูลดาราศาสตร์156,900.00
วท
ิ ยุ
3,369,100.00
3,000,000.00
369,100.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
2,400,000.00
2,400,000.00
- (อ100) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ทาหน ้าทีแ
่ ม่ขา่ ยสาหรับประมวลผลขั
น
้ สูง 2,400,000.00
450,000.00
450,000.00
- (อ101) เครือ
่ งจัดเก็บข ้อมูล 450,000.00
160,100.00
150,000.00
10,100.00
- (อ102) ชุดโปรแกรม Xilinx Vivodo HLS 160,100.00
64,000.00
64,000.00
- ปป (อ148) เครือ
่ งสลับสัญญาณ (KVM Switch) 64,000.00
45,000.00
- ปป (อ149) เครือ
่ งสลับสัญญาณเครือข
่ า่ ย พร ้อมติดตัง้ 45,000.0045,000.00
250,000.00
- ปป (อ151) เครือ
่ งแม่ขา่ ย (Switch) สาหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ป250,000.00
ระมวลผลขัน
้ สูง 250,000.002,590,000.00
2,500,000.00
90,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
ั ญาณดาราศาสตร์วท
2,500,000.00
- (อ99) เครือ
่ งดิจไิ ทซ์สญ
ิ ยุ 2,500,000.002,500,000.00
้ 90,000.00
90,000.00
90,000.00
- ปป (อ150) เครือ
่ งดูดความชืน
้นผ่านศูนย์กลาง 1376,300.00
24,828,200.00
- 1,620,500.00
76,200.00 10,357,300.00
(19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและประมวลผลสัญญาณคลื
น
่ วิทยุสาหรับกล ้องโทรทรรศน์
วท
ิ ยุขนาดเส4,330,700.00
เมตร (กองทุน สกสว.)
12,286,900.00
- 1,593,200.00
2,358,000.00
- 8,335,700.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
2,043,700.00
- 2,043,700.00
- (อ103) ชุด Helium Compresser 2,043,700.00
355,300.00
- (อ104) เครือ
่ งอ่านค่าอุณหภูมใิ นระบบไครโอเจนนิค 355,300.00355,300.00
877,400.00
- -877,400.00
- (อ105) เทอร์โบโมเลคคูลา่ ปั๊ ม 0.00
200,000.00
- -200,000.00
- (อ106) ปั๊ มสูญญากาศแบบโรตารี่ 0.00
160,500.00
- -160,500.00
- (อ107) ชุดแสดงผลความดันสูญญากาศ 0.00
750,000.00
750,000.00
- ปป (อ152) เครือ
่ งทาระบบสุญญากาศ 750,000.00
487,900.00
487,900.00
- ปป (อ153) ระบบทาความเย็นน้ าด ้วยอากาศ 487,900.00
- 6,292,000.00
- (อ108) ระบบประมวลผลสาหรับระบบ VGOS 6,292,000.00 6,292,000.00
1,958,000.00
1,958,000.00
- (อ109) ระบบบันทึกข ้อมูลสาหรับ VGOS Mk6 system 1,958,000.00
400,000.00
- (อ110) ชุดโปรแกรมออกแบบระบบ คานวณ และวิเคราะห์ข ้อมูล400,000.00
400,000.00
65,000,000.00
2,391,333.33
(21) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ขน
ั ้ สูง (กองทุ
น สกสว.) 2,191,333.33 40,651,333.33 2,191,333.33 2,191,333.33 2,191,333.33
3,050,000.00
3,050,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
1,800,000.00
1,800,000.00
- (อ114) เครือ
่ งพิมพ์เลเซอร์ 3 มิต ิ 1,800,000.00
250,000.00
250,000.00
- (อ121) เครือ
่ งสแกนเลเซอร์ 3 มิต ิ 250,000.00
200,000.00
- (อ122) คอมพิวเตอร์สาหรับออกแบบงาน 3 มิต ิ 200,000.00 200,000.00
800,000.00
800,000.00
- (อ123) เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า 80 กิโลวัตต์ 800,000.00
265,000.00
265,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
160,000.00
160,000.00
- (อ124) มอนิเตอร์สาหรับการประชุม 160,000.00
105,000.00
105,000.00
- (อ125) มอนิเตอร์ขนาด 65 นิว้ 105,000.00
477,000.00
477,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์โรงงาน)
180,000.00
180,000.00
- (อ126) กล่องเครือ
่ งมือ 180,000.00
216,000.00
216,000.00
- (อ127) ชุดเครือ
่ งพิมพ์ฟิลาเมนท์ 3 มิต ิ 216,000.00
9,000.00
9,000.00
- (อ128) สว่านกระแทกไร ้สายขนาดเล็ก 9,000.00

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ก ันยายน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

1,926,075.00
156,900.00
1,416,300.00
2,191,333.33
-

2,873,075.00
156,900.00
1,116,300.00
2,191,333.33
-

2,526,075.00
156,900.00
3,225,600.00
2,191,333.33
-

2,993,675.00
156,900.00
1,116,300.00
2,391,333.33
-

4,143,675.00
156,900.00
1,416,500.00
2,191,333.33
-

4,161,275.00
1,006,500.00
76,200.00
2,035,333.37
-

รายการ

รวม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

แผน

แผน

16,000.00
- (อ129) สว่านกระแทกไร ้สายขนาดกลาง 16,000.00
26,000.00
- (อ130) สว่านแท่น 26,000.00
30,000.00
- (อ131) เลือ
่ ยจิ๊ กซอว์ไร ้สาย 30,000.00
27,668,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
้ งาน 5 แกน ความละเอียดสูง 22,000,000.00
22,000,000.00
- (อ111) ซีเอ็นซีขน
ึ้ รูปชิน
4,500,000.00
- (อ112) ชุดเครือ
่ งวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับงานวิจัย 4,500,000.00
280,000.00
- (อ113) เครือ
่ งบัดกรีแบบเหนีย
่ วนา 280,000.00
350,000.00
- (อ115) ออสซิลโลสโคป 350,000.00
150,000.00
- (อ116) เครือ
่ งสร ้างสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ 150,000.00
250,000.00
- (อ117) เครือ
่ งจ่ายไฟฟ้ า 250,000.00
54,000.00
- (อ118) มัลติมเิ ตอร์ดจิ ต
ิ อล 54,000.00
50,000.00
- (อ119) เครือ
่ งบัดกรี 50,000.00
34,000.00
- (อ120) เวอร์เนียร์ 34,000.00
7,000,000.00
* งบเงินอุดหนุน (งานปรับปรุงปี เดียว)
7,000,000.00
- (ส1) งานปรับปรุงพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ใช ้เป็ นสถานทีบ
่ ม
่ เพาะธุรกิจ 7,000,000.00
35,000,000.00
1,176,637.00 1,222,079.00
(22) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมทางด ้านทัศนศาสตร์
(กองทุน สกสว.)
2,334,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
1,926,000.00
- (อ132) ซอฟต์แวร์ solidworks 1,926,000.00
170,000.00 170,000.00 - (อ133) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทางทัศนศาสตร์ แบบตัง้ โต๊ะ (Workstation)
238,000.00 238,000.00 - (อ134) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทางทัศนศาสตร์ แบบพกพา (Workstation)
30,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
30,000.00
- ปป (อ161) ชุดกล ้องถ่ายภาพวิดโี อ 360 องศา 30,000.00
86,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์โรงงาน)
86,000.00
- ปป (อ160) ตู ้เครือ
่ งมือ 86,000.00
13,430,440.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
2,370,000.00
- (อ135) เฟมโตเซเคินเลเซอร์ (Femtosecond laser) 2,370,000.00
- (อ136) พิโคเซคั่นเลเซอร์ (Picosecond Laser) 1,120,000.00 1,120,000.00
6,096,000.00
- (อ137) กล ้องความละเอียดสูง (Ultrafast Camera) 6,096,000.00
1,456,000.00
- (อ138) ซูเปอร์คอนตินั่มเลเซอร์ (Supercontinuum source) 1,456,000.00
- 0.00
- (อ139) กล ้องโทรทรรศน์ทาคาฮาชิ (StandOff Raman Detection Telescope)
ึ่ สาหรับสเปคโตรกราฟ (StandOff Raman Spectrograh
1,171,440.00
- (อ140) กริซม
Optics) 1,171,440.00462,000.00Mount ) 462,000.00
- (อ141) ขาตัง้ กล ้องสาหรับกล ้องโทรทรรศน์ (Standoff Raman Detection
- (อ142) ฟาสออสซิลโลสโคป (Fast Oscilloscope) 693,000.00 693,000.00
62,000.00
- ปป (อ154) กล ้องโทรทรรศน์ (StandOff Raman Detection Telescope)
62,000.00
35,453,000.00
713,538.33
463,538.33
02 แผนงานการให ้บริการโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
4,220,800.00
273,608.33
23,608.33
(25) โครงการปรับปรุงและเพิม
่ ประสิทธิภาพการให ้บริการหอดูด
าวแห่งชาติ
180,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- (9) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ชนิดตัง้ โต๊ะประสิทธิภาพสูง 180,000.00180,000.00
7,500.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์งานบ ้านงานครัว )
7,500.00
- (10) เครือ
่ งทาน้ าอุน
่ ชนิดไฟฟ้ า 7,500.00
1,150,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
- (1) ชุดอุปกรณ์สาหรับประกอบ CCD ระดับวิทยาศาสตร์ 0.00
- (3) โต๊ะปฏิบต
ั ก
ิ ารทางไฟฟ้ า ชนิดมีแผงควบคุมไฟฟ้ า 50,000.0050,000.00
40,000.00
- (4) โต๊ะปฏิบต
ั ก
ิ ารทางไฟฟ้ า ชนิดไม่มแ
ี ผงควบคุมไฟฟ้ า 40,000.00
้ ขนาดไม่น ้อยกว่า 300 ลิตร 100,000.00 100,000.00
- (5) ตู ้ควบคุมความชืน

ธ ันวาคม
แผน
16,000.00
26,000.00
30,000.00
27,668,000.00
22,000,000.00
4,500,000.00
280,000.00
350,000.00
150,000.00
250,000.00
54,000.00
50,000.00
34,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
4,365,084.00
2,450,000.00
2,000,000.00
200,000.00
250,000.00
693,000.00
693,000.00
16,225,638.33
4,311,108.33
180,000.00
180,000.00
7,500.00
7,500.00
4,100,000.00
3,050,000.00
50,000.00
40,000.00
100,000.00

มกราคม

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ก ันยายน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

1,499,868.00 13,271,861.00 4,165,301.00 1,499,861.00
- -116,000.00
-74,000.00
-30,000.00
-12,000.00
30,000.00
30,000.00
86,000.00
86,000.00
- 11,772,000.00 2,365,440.00 -1,400,000.00
-3,000,000.00 5,500,000.00
- -130,000.00
- 1,120,000.00
3,000,000.00 3,696,000.00
- -600,000.00
- 1,456,000.00
-462,000.00
462,000.00
- 1,441,440.00 -270,000.00
462,000.00
462,000.00
- -400,000.00
-2,244,071.67
506,028.33 11,264,118.33 2,225,188.33
-2,776,391.67
23,608.33
23,608.33
273,608.33
-2,950,000.00
-3,050,000.00
-

1,499,861.00
615,188.33
23,608.33
-

1,499,861.00
935,188.33
23,608.33
-

1,799,861.00
2,163,518.33
973,608.33
-

1,499,861.00
1,953,518.33
1,023,608.33
-

1,499,865.00
631,608.37
23,608.37
-

รายการ

รวม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

แผน

แผน

150,000.00
- (6) กล ้องสเตอริโอสโคป 150,000.00
10,000.00
- (7) มัลติมเิ ตอร์ชนิดดิจท
ิ ัล 10,000.00
200,000.00
- (8) ดิจท
ิ ัลออสซิโลสโคป 200,000.00
500,000.00
- (2) ปั๊ มสูญญากาศ 500,000.00
- (ปป 83) เครือ
่ งวัดอุณหภูมพ
ิ ร ้อมหัววัดและตัวบันทึกค่าแบบมือถื30,000.00
อ 30,000.00
้ พร ้อมหัววัดและตัวบันทึก70,000.00
- (ปป 84) เครือ
่ งวัดอุณหภูมแ
ิ ละความชืน
ค่าแบบมือถือ 70,000.00 104,930.00
104,930.00
(26) โครงการบริหารจัดการหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วท
ิ ยุแ23,622,200.00
ห่งชาติ
1,144,600.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
30,000.00
- (ปป 85) เครือ
่ งมือวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศ 30,000.00
350,000.00
- (ปป 86) ชุดเครือ
่ งตรวจวัดสภาพอากาศ (weather station) 350,000.00
217,500.00
- (11) ระบบเฝ้ าระวังและติดตามฟ้ าผ่า 217,500.00
้ เก็บวัสดุทางกลและไฟฟ้ า ) 150,000.00
150,000.00
- (12) Clear box rack shutter (ชัน
110,000.00
- (13) Storage cabinet (ชุดโต๊ะเก็บเครือ
่ งมือวัสดุและอุปกรณ์ ) 110,000.00
้ วางวัสดุหรืออุปกรณ์คลืน
240,000.00
- (14) Mould rack with crane rail (ชัน
่ ความถี
ว่ ท
ิ ยุ ) 240,000.00 30,100.00
- (15) ชุดเครือ
่ งมือวัดความต ้านทาน 30,100.00
17,000.00
- (16) เครือ
่ งมือวัดทางไฟฟ้ า 17,000.00
3,452,978.00 3,585,031.34
03 แผนงานสร ้างความตระหนัก และการถ่ายทอดองค์ความรู 46,687,664.00
้/เทคโนโลยีด ้านดาราศาสตร
่ สารทางดาราศาสตร์
3,619,600.00
270,000.00
332,500.00
(27) โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการและสือ
23,900.00
23,900.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
23,900.00
23,900.00
- (ปป82) กล ้องถ่ายภาพดาวเคราะห์ 23,900.00
50,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์สานักงาน)
50,000.00
- (ปป91) เครือ
่ งปรับอากาศเคลือ
่ นที่ 50,000.00
(31) เงินอุดหนุนโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู ้ดาราศาสตร์4,000,000.00
2,980,000.00
* งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
- (อ143) กล ้องโทรทรรศน์ชนิดสะท ้อนแสง ขนาดหน ้ากล ้อง 102,980,000.00
นิว้ ระบบฐานดอปโซเนียน 2,980,000.00
1,365,200.00
56,900.00
62,500.00
(35) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ นครราชสีมา
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
- (17) กล ้องถ่ายภาพมิลเลอร์เลสแบบฟูลเฟรม 0.00
- (18) เลนส์ถ่ายภาพช่วงซูม 24-105 มม. 0.00
1,896,470.00
173,400.00
150,400.00
(37) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
15,300.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ)
15,300.00
- (ปป92) เครือ
่ งผสมสัญญานเสียง 15,300.00
23,000.00
23,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์โรงงาน)
9,600.00
9,600.00
- (19) สว่านโรตารี่ 9,600.00
9,900.00
9,900.00
- (20) บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 9,900.00
3,500.00
3,500.00
- (21) บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอแบบพับได ้ 3,500.00
178,762,400.00 2,650,000.00 15,617,480.00
04 แผนงานการวางโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านดาราศาสตร์
(45) โครงการพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานทางดาราศาสตร์วท
ิ ยุ 27,031,400.00
26,000,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
- (22) กล ้องโทรทรรศน์วท
ิ ยุขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร26,000,000.00
26,000,000.00
500,000.00
* งบลงทุน (งานปรับปรุงปี เดียว)
500,000.00
- (ส2) หมุดอ ้างอิงสาหรับใช ้งานร่วมกับกล ้องโทรทรรศน์วท
ิ ยุ 500,000.00
151,731,000.00 2,650,000.00 15,617,480.00
(46) โครงการพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานทางกายภาพ
12,000,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์)
- (23) กล ้องโทรทรรศน์ขนาดเส ้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร พร12,000,000.00
้อมอุปกรณ์ 12,000,000.00 -

ธ ันวาคม

มกราคม

แผน
แผน
150,000.00
10,000.00
200,000.00
500,000.00
30,000.00
70,000.00
11,529,530.00
97,320.00
764,600.00
380,000.00
30,000.00
350,000.00
217,500.00
150,000.00
110,000.00
240,000.00
30,100.00
17,000.00
6,585,028.00 2,625,611.34
222,100.00
222,000.00
3,430,000.00
2,980,000.00
2,980,000.00
96,000.00
-62,100.00
- -146,800.00
-99,900.00
-46,900.00
160,400.00
150,400.00
14,154,120.00 22,727,250.00
100,000.00
351,400.00
14,054,120.00 22,375,850.00
12,000,000.00
12,000,000.00
-

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ก ันยายน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

97,420.00 10,855,510.00
146,580.00
146,580.00
166,580.00
3,166,898.00 3,711,961.33 3,066,062.00 3,896,711.33 2,897,778.00
257,000.00
155,000.00
395,000.00
150,000.00
353,500.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
500,000.00
57,500.00
204,300.00
85,500.00
59,000.00
57,500.00
146,800.00
99,900.00
46,900.00
150,400.00
200,400.00
193,770.00
150,400.00
155,400.00
15,300.00
15,300.00
9,171,620.00 20,708,850.00 36,009,050.00 28,700,810.00 15,973,220.00
80,000.00
150,000.00 13,150,000.00
200,000.00
- 13,000,000.00
- 13,000,000.00
150,000.00
150,000.00
200,000.00
150,000.00
150,000.00
200,000.00
9,171,620.00 20,628,850.00 35,859,050.00 15,550,810.00 15,773,220.00
-

104,910.00
4,390,561.33
240,000.00
77,000.00
160,400.00
-

104,910.00
4,726,068.00
340,000.00
50,000.00
343,500.00
128,550.00
-

163,000.00
4,582,975.33
682,500.00
327,600.00
122,550.00
13,050,000.00
13,000,000.00
13,000,000.00
13,000,000.00
50,000.00
-

รายการ

รวม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธ ันวาคม

มกราคม

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
42,295,000.00 2,650,000.00
1,447,320.00 3,328,570.00 1,159,820.00 9,383,570.00 14,378,570.00 5,318,570.00 4,628,580.00
* งบลงทุน (งานปรับปรุงปี เดียว)
- 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
- (ส7) งานปรับปรุงทางลาดและสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับผู5,000,000.00
้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกีย- รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
(หอดูด- าวแห่งชาติ) 5,000,000.00
- 1,200,000.00
- 1,800,000.00
- (ส8) งานปรับปรุงห ้องล ้างและเคลือบกระจก 3,000,000.00 3,000,000.00
1,000,000.00
- 5,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00
- (ส9) ค่าก่อสร ้างอาคารจัดกิจกรรมด ้านดาราศาสตร์ พร ้อมห 20,000,000.00
้องน้ า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ- 7 รอบ พระชนมพรรษา
นครราชสีมา2,000,000.00
20,000,000.00
- มพระเกียรติ 7 -รอบ พระชนมพรรษา
128,570.00 นครราชสี
128,570.00
128,570.00
128,570.00
128,570.00
128,570.00
128,580.00
- (ส10) ค่าควบคุมงานก่อสร ้างอาคารจัดกิจกรรมด ้านดาราศาสตร์900,000.00
พร ้อมห ้องน้ า หอดูดาวเฉลิ
มา 900,000.00
285,000.00
475,000.00
190,000.00
- (ส11) งานปรับปรุงหลังคาอาคารอานวยการและอาคารฉายดาว950,000.00
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7- รอบพระชนมพรรษา
สงขลา 950,000.00
้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร 2,125,000.00
2,125,000.00
318,750.00
531,250.00
- 1,275,000.00
- (ส12) ค่าออกแบบอาคารควบคุมกล ้องโทรทรรศน์วท
ิ ยุขนาดเส
170,000.00
170,000.00
- (ส16) งานปรับปรุงบันไดอาคารสานักงาน 170,000.00
1,500,000.00
500,000.00 1,000,000.00
- (ส13) งานก่อสร ้างรัว้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทรา 1,500,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
- (ส14) ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้ าแรงสูง หอดูดาวฯ ขอนแก่น 2,500,000.00
150,000.00
150,000.00
- (ส15) ค่าขยายเขตระบบประปา หอดูดาวฯ ขอนแก่น 150,000.00
2,800,000.00
- 2,800,000.00
- (ปป17) ค่าออกแบบอาคารเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต ้นแบบ
2,800,000.00
3,200,000.00 พิษณุ โลก 3,200,000.00
- 3,200,000.00
- (ปป18) ค่าปรับแบบก่อสร ้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
96,776,200.00
- 15,617,480.00
556,800.00 19,047,280.00 7,976,000.00 11,071,280.00 21,180,480.00 10,232,240.00 11,094,640.00
* งบลงทุน (สิง่ ก่อสร ้างผูกพันเดิม)
49,930,000.00
- 9,990,000.00
- 9,990,000.00 9,990,000.00
- 9,990,000.00
- (ส3) ค่าก่อสร ้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ขอนแก่น 49,930,000.00 - 9,970,000.00
2,626,200.00 ขอนแก่น 2,626,200.00
524,480.00
524,480.00
524,480.00
524,480.00
262,240.00
266,040.00
- (ส4) ค่าควบคุมงานก่อสร ้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
41,015,000.00
- 5,123,000.00
- 7,976,000.00 7,976,000.00
- 9,970,000.00 9,970,000.00
- (ส5) ค่าก่อสร ้างอาคารปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนาเทคโนโลยีขน
ั ้ สูง 41,015,000.00
3,205,000.00
556,800.00
556,800.00
556,800.00
696,000.00
838,600.00
- (ส6) ค่าควบคุมงานก่อสร ้างอาคารปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนาเทคโนโลยี
ขน
ั ้ สูง 3,205,000.00
211,560,388.00 16,148,368.99 15,449,208.99 15,987,108.99 42,330,138.99 22,211,560.99 14,283,808.99 13,594,194.99 13,918,308.99 14,645,908.99 14,457,858.99 13,578,208.99
05 แผนงานบริหารจัดการ
14,456,236.00
833,124.99
768,474.99
1,747,874.99 1,161,324.99 1,176,674.99 1,062,974.99 1,657,060.99
811,474.99
878,074.99 1,394,024.99
683,874.99
(48) โครงการบริหารจัดการ สดร.
75,000.00
150,000.00
-75,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์สานักงาน)
150,000.00 -150,000.00
- (24) เครือ
่ งพิมพ์บต
ั รประจาตัวเจ ้าหน ้าทีพ
่ ร ้อมอุปกรณ์ประกอบ 0.00
75,000.00
75,000.00
- (ปป 87) เครือ
่ งพิมพ์บต
ั รประจาตัว 75,000.00
43,479,132.00 4,132,333.00 2,787,523.00
2,827,523.00 5,016,003.00 9,893,075.00 2,728,523.00 2,091,523.00 2,787,523.00 2,787,523.00 2,787,523.00 2,787,523.00
(53) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่
97,000.00
97,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
97,000.00
97,000.00
- (ปป94) เครือ
่ งถ่ายภาพมุมสูง 97,000.00
464,730.00
368,730.00
96,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ)
368,730.00
368,730.00
- (40) ระบบสัญญาณแจ ้งเหตุเพลิงไหม ้ (Fire Alarm System) 368,730.00
96,000.00
- (ปป 88) ตู ้ MTS (Multi Transfer Switch) พร ้อมติดตัง้ 96,000.0096,000.00
29,680.00
29,680.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์โรงงาน)
9,550.00
9,550.00
- (25) เครือ
่ งทดสอบความต ้านทานดิน 9,550.00
12,300.00
12,300.00
- (26) เครือ
่ งวัดค่ากระแสไฟฟ้ า 12,300.00
7,830.00
7,830.00
- (27) เทอร์โมมิเตอร์อน
ิ ฟาเรด 7,830.00
1,021,400.00
946,400.00
75,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์สานักงาน)
189,000.00
- (28) โต๊ะทางาน ขนาดไม่น ้อยกว่า 120x60x75 ซม. 189,000.00189,000.00
50,000.00
- (29) โต๊ะทางาน ขนาดไม่น ้อยกว่า 180x60x75 ซม. 50,000.00 50,000.00
30,000.00
- (30) โต๊ะทางาน ขนาดไม่น ้อยกว่า 200x60x75 ซม. 30,000.00 30,000.00
182,000.00
182,000.00
- (31) เก ้าอีส
้ านักงาน ขนาดไม่น ้อยกว่า 58x67x101 ซม. 182,000.00
13,000.00
13,000.00
- (32) เก ้าอีส
้ านักงานพนักสูง ขนาดไม่น ้อยกว่า 64x67x111 ซม. 13,000.00
70,000.00
- (33) ตู ้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น ้อยกว่า 88x40.7x88 ซม. 70,000.0070,000.00
169,400.00
- (34) เครือ
่ งปรับอากาศขนาดไม่น ้อยกว่า 9000 BTU 169,400.00169,400.00
40,000.00
40,000.00
- (35) ตู ้กดน้ าร ้อน-น้ าเย็น 40,000.00
8,000.00
8,000.00
- (36) ตู ้เย็น ขนาดไม่น ้อยกว่า 6 คิว 8,000.00
40,000.00
40,000.00
- (37) ม ้านั่งยาว 40,000.00
150,000.00
150,000.00
- (38) ม ้านั่งสนาม 150,000.00

ก ันยายน
แผน
14,955,711.11
2,281,275.11
2,852,537.00
-

รายการ

รวม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

แผน
แผน
5,000.00
5,000.00
- (39) เก ้าอีพ
้ ลาสติกเอนกประสงค์ 5,000.00
- (ปป93) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น ้อยกว่า 150x70x73 ชม. 75,000.00
2,692,000.00
464,332.00
88,332.00
(55) โครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ
ง่ แวดล ้อม
236,000.00
236,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์การแพทย์)
236,000.00
236,000.00
- (41) เครือ
่ งกระตุกหัวใจด ้วยไฟฟ้ าอัตโนมัต ิ 236,000.00
146,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์โรงงาน)
50,000.00
- (ปป 89) เครือ
่ งหุ ้มรองเท ้าอัตโนมัต ิ 50,000.00
- (ปป95) กังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น ้อยกว่า96,000.00
450 วัตต์ 96,000.00
21,397,600.00
733,663.00 2,370,163.00
(56) โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10,737,100.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
575,000.00
- (42) โปรแกรมจัดการสานักงาน 575,000.00
92,000.00
- (43) โปรแกรม Adobe Acrobat Pro 92,000.00
590,000.00
- (44) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 590,000.00
850,000.00
- (45) เครือ
่ งกระจายสัญญาณเครือข่าย (L3 Core Switch) ขนาดไม่
น ้อยกว่า 32 พอร์ต 850,000.00
180,000.00
- (46) เครือ
่ งกระจายสัญญาณเครือข่าย (L2 Switch POE+) ขนาดไม่
น ้อยกว่า 24 พอร์ต 180,000.00
- (47) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย (UTM Firewall)345,000.00
345,000.00
1,188,000.00
- (48) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา สาหรับงานออกแบบวิศวกรรม
1,188,000.00
1,400,000.00
- (49) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา สาหรับงานประมวลผล 1,400,000.00
1,047,900.00 1,047,900.00 - (50) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา สาหรับงานประมวลผลด ้านดาราศาสตร์
- (51) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา สาหรับงานประมวลผลระดับ489,300.00
สูง 489,300.00
- (52) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา สาหรับงานประมวลขนาดเล็ก49,900.00
49,900.00
30,000.00
- (53) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ สาหรับงานประชาสัมพันธ์ 30,000.00
400,000.00
- (54) ชุดประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย 400,000.00
- (55) เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาดไม่น ้อยกว่า 1.4 KVA 87,000.00 87,000.00
- (56) เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาดไม่น ้อยกว่า 10 KVA (ระบบไฟฟ้ า640,000.00
1 เฟส) 640,000.00
48,000.00
- (57) จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 23 นิว้ 48,000.00
200,000.00
- (58) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ความจุไม่น ้อยกว่า 128 GB 200,000.00
- (59) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ความจุไม่น ้อยกว่า 256 GB 40,000.0040,000.00
144,000.00
- (60) ระบบควบคุมการเปิ ดปิ ดประตูแบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้ า 144,000.00
100,000.00
- (61) โทรศัพท์ดจิ ท
ิ ัลแบบเครือข่ายไร ้สาย 100,000.00
210,000.00
- (62) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ สาหรับงานประมวลผล 210,000.00
150,000.00
- (63 เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ สาหรับควบคุมกล ้องโทรทรรศน์
150,000.00
30,000.00
- (64) เครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ แบบขาว-ดา 30,000.00
- (65) ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ แบบ RFID Barcode 320,000.00 320,000.00
- (66) ชุดอุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสายนาสัญญาณ 11,940.00 11,940.00
- (67) เครือ
่ งสารองไฟฟ้ าขนาดไม่น ้อยกว่า 6 KVA 100,000.00 100,000.00
290,000.00
- (68) ชุดระบบรักษาความปลอดภัยแบบกล ้องวงจรปิ ด 290,000.00
1,000,000.00
- (69) ระบบกล ้องวงจรปิ ด 1,000,000.00
62,060.00
- (70) ระบบควบคุมการเข ้า-ออก (Access Control System) 62,060.00
20,000.00
- (ปป96) เครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ 20,000.00
47,000.00
- (ปป97) อุปกรณ์ประชุมทางเสียง 47,000.00
762,600.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ)
516,000.00
- (71) ชุดไมค์ประชุมแบบดิจท
ิ ัล 516,000.00
- (ปป98) ชุดไมโครโฟนแบบไร ้สายชนิดมือถือคู่ 143,400.00 143,400.00
- (ปป99) ชุดไมโครโฟนแบบไร ้สายชนิดคาดศรีษะ 103,200.00 103,200.00

ธ ันวาคม

มกราคม

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ก ันยายน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

228,332.00
88,332.00
50,000.00
50,000.00
308,663.00 12,144,763.00
- 10,670,100.00
575,000.00
92,000.00
590,000.00
850,000.00
180,000.00
345,000.00
- 1,188,000.00
- 1,400,000.00
- 1,047,900.00
489,300.00
49,900.00
30,000.00
400,000.00
87,000.00
640,000.00
48,000.00
200,000.00
40,000.00
144,000.00
100,000.00
210,000.00
150,000.00
30,000.00
320,000.00
11,940.00
100,000.00
290,000.00
- 1,000,000.00
62,060.00
516,000.00
516,000.00
-

88,332.00
1,843,663.00
-

228,332.00
496,163.00
-

75,000.00
784,332.00
96,000.00
96,000.00
328,663.00
67,000.00
20,000.00
47,000.00
246,600.00
143,400.00
103,200.00

88,332.00
1,046,163.00
-

228,332.00
797,163.00
-

88,332.00
496,163.00
-

88,332.00
373,663.00
-

228,348.00
458,707.00
-

รายการ

รวม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธ ันวาคม

แผน

แผน

แผน

7,600,000.00
(57) โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการให ้บริการทางด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7,600,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- (72) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ทาหน ้าทีแ
่ ม่ขา่ ย สาหรับงานสารองข1,200,000.00
้อมูล 1,200,000.00
4,000,000.00
- (73) ระบบจัดเก็บข ้อมูลด ้านดาราศาสตร์ ระยะที่ 2 4,000,000.00
2,400,000.00
- (74) ระบบสารองข ้อมูลด ้านดาราศาสตร์ 2,400,000.00
่ มัลติมเี ดีย
1,380,000.00
(58) โครงการพัฒนาบริหารจัดการระบบสือ
1,380,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
- (75) จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 55 นิว้ แบบ Digital Signage540,000.00
540,000.00
- (76) จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 49 นิว้ แบบ Digital Signage720,000.00
720,000.00
120,000.00
- (77) จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 65 นิว้ (Smart TV) 120,000.00
5,512,860.00
69,405.00าเนินงาน
69,405.00
(59) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การบริหารจั
ดการและติดตามผลการด
4,680,000.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- (78) ระบบบริหารจัดการ MIS ระยะที่ 11 0.00
- (ปป90) ระบบรายงาน แจ ้งเตือน และแสดงผลการทางานของระบบบริหารจั- ดการ 0.00
- (79) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานควบคุมระบบท ้องฟ้ าจาลอง200,000.00
200,000.00
4,480,000.00
- (80) เครือ
่ งฉายภาพโปรเจคเตอร์สาหรับท ้องฟ้ าจาลอง 4,480,000.00
่ ดาราศาสตร์และการให ้บริการวิชาการดาราศาสตร์
600,000.00
56,200.00
206,000.00
(60) โครงการจัดทาสือ
เพือ
่ หารายได
้
10,200.00
10,200.00
* งบลงทุน (ครุภัณฑ์สานักงาน)
10,200.00
10,200.00
- (81) เครือ
่ งพิมพ์ใบเสร็จ 10,200.00

69,405.00
6,000.00
-

มกราคม
แผน
7,600,000.00
7,600,000.00
1,200,000.00
4,000,000.00
2,400,000.00
1,380,000.00
1,380,000.00
540,000.00
720,000.00
120,000.00
5,249,405.00
5,180,000.00
500,000.00
200,000.00
4,480,000.00
266,000.00
-

กุมภาพ ันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถน
ุ ายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ก ันยายน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

แผน

69,405.00
6,000.00
-

69,405.00
6,000.00
-

69,405.00
6,000.00
-

69,405.00
6,000.00
-

69,405.00
6,000.00
-

69,405.00
6,000.00
-

69,405.00
6,000.00
-

-430,595.00
-500,000.00
-500,000.00
23,800.00
-

