หน้าที่ 1 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

1. ครุภณ
ั ฑ์ วทิ ยาศาสตร์
44 รายการ
แผนงานสนับสนุนและประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
1.1 โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพกล้ องโทรทรรศน์ ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 0.5 เมตร
1.1.1
1) ฟิ ลเตอร์วีล ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
1 ชุด
P
9 ช่อง
ชุดละ 180,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 180,000.- บาท
1.2 โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการเคลือบกระจก
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของเครื่องเคลือบกระจก
1.2.1
2) เครื่ องดูดความชื้น ขนาดไม่นอ้ ย
4 เครื่ อง
P
กว่า 50 ลิตร
เครื่ องละ 40,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 160,000.- บาท

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

หมายเหตุ

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

11,726,780.14

ม.ค.59 เม.ย. 59

96,739.90

P จัดซื้อต่างประเทศ / รอของเข้า / ค้างชาระค่า
Shipping

มี.ค.59 เม.ย.59

118,449.00

P

1.2.2

3) เครื่ องทดสอบการรั่วระบบ
สุญญากาศ
ชุดละ 1,200,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 1,200,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.2.3

4) หัว sputtering พร้อมเป้ า
ซิลิกอนไดออกไซด์
ชุดละ 2,000,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 2,000,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

หน้าที่ 2 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด

(หน่ วยนับ)

ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

1.3 โครงการติดตั้งกล้ องโทรทรรศน์ ควบคุมระยะไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
กิจกรรมการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ ทางดาราศาสตร์
1.3.1
5) โดมขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 ฟุต
1 ชุด
P
พ.ย.58 ธ.ค.58
ชุดละ 3,000,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 3,000,000.- บาท

1.4 โครงการติดตั้งกล้ องโทรทรรศน์ ควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ (Robotic Telescope)
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
1.4.1
6) โดมฉายดาว ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
1 ชุด
20 ฟุต
ชุดละ 3,500,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 3,500,000.- บาท

เงินงบประมาณ

3,535,965.68

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

P

หมายเหตุ

แผน (/)

จัดซื้อต่างประเทศ ราคาสิ นค้าไม่รวมค่า
อากรและภาษีมลู ค่า / ขออนุมตั ิ งปม.เพิม่
ขอยกเว้นอากรจาก กท.ศึกษาธิการไม่ได้

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.4.2

7) กล้องโทรทรรศน์แบบอัลตราซิมทุ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร
ชุดละ 7,800,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 7,800,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.4.3

8)กล้องโทรทรรศน์แบบอิเควทรอเรี ยล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร
ชุดละ 2,700,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 2,700,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

หน้าที่ 3 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

1.4.4

9) กล้องถ่ายภาพทัว่ ท้องฟ้ า
ชุดละ 200,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 200,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.4.5

10) กล้องซีซีดี
ชุดละ 400,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 1,600,000.- บาท

4 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.5 โครงการสร้ างความตระหนักและความตืน่ ตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา
โครงการเปิ ดฟ้าตามหาดาว
1.5.1
11) กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่าน
1 ชุด
P
ศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 8 นิ้ว
ชุดละ 192,600.- บาท
รวมเป็ นเงิน 192,600.- บาท
1.6 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับหอดูดาวฯ นครราชสีมา
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา
1.6.1
12) กล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร
ชุดละ 9,000,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 9,000,000.- บาท

1 ชุด

ธ.ค.58

P

ก.พ.59

132,570.00

ธ.ค.58 เม.ย.59

2,571,644.37

P

P จัดซื้อต่างประเทศ ชาระค่าสิ นค้า 30% แล้ว
รอสิ นค้าเข้าและชาระค่าพิธีการ+ค่า ส/ค 70%

หน้าที่ 4 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

1.7 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับพัฒนาหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับพัฒนาหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
1.7.1
13) ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
130 mm. พร้อมอุปกรณ์
ชุดละ 500,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 500,000.- บาท

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

หมายเหตุ

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

1 ชุด

P

เม.ย. 59 ส.ค.59

P รอส่งมอบ

1.7.2

14)ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
ชุดละ 70,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 350,000.- บาท

5 ชุด

P

เม.ย. 59 ส.ค.59

P รอส่งมอบ

1.7.3

15) ชุดกล้องโทรทรรศน์ช่วงคลื่น
ไฮโดรเจนอัลฟา ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
90 มม.
ชุดละ 360,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 360,000.- บาท

1 ชุด

P

เม.ย. 59 ส.ค.59

P รอส่งมอบ

1.7.4

16) สเปกโตรกราฟ
ชุดละ 970,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 970,000.- บาท

1 ชุด

P

มี.ค.59

มิ.ย.59

663,835.51

P จัดซื้อต่างประเทศ ชาระค่าสิ นค้าแล้ว
รอของเข้าและชาระค่าพิธีการ

หน้าที่ 5 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

1.7.5

รายการ

17) อิเควทอเรี ยลคุณภาพสูงพร้อม
อุปกรณ์
ชุดละ 400,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 400,000.- บาท

1.8 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ วทิ ยาศาสตร์ สาหรับ หอดูดาวฯ สงขลา
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ วทิ ยาศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา
1.8.1
18) เครื่ องฉายท้องฟ้ าจาลองพร้อมฉาก
รับโดมทรงกลม ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
10 เมตร
ชุดละ 12,000,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 12,000,000.- บาท

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

1 ชุด

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

P

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

มี.ค.59

มิ.ย.59

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

P รอส่งมอบ

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.8.2

19) กล้องถ่ายภาพดาวเคราะห์พร้อม
ชุดวงล้อฟิ ลเตอร์
ชุดละ 110,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 110,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.8.3

20) ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบผสม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
14 นิ้ว
ชุดละ 750,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 750,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

หน้าที่ 6 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

1.8.4

21) ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบผสม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
8 นิ้ว
ชุดละ 300,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 300,000.- บาท

1 ชุด

1.8.5

22) ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อน
แสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ย
กว่า 10 นิ้ว
ชุดละ 50,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 500,000.- บาท

10 ชุด

1.8.6

23) ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบหักเห
แสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 5 นิ้ว
ชุดละ 70,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 350,000.- บาท

5 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.8.7

24) ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า
150 มม.
ชุดละ 1,600,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 1,600,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

P

เม.ย. 59 มิ.ย. 59

P รอส่งมอบ

หน้าที่ 7 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

1.8.8

25) ชุดกล้องโทรทรรศน์หกั เหแสง
สาหรับเก็บข้อมูลวัตถุทอ้ งฟ้ าคุณภาพ
สูง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 106 มม.
ชุดละ 440,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 440,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.8.9

26) ชุดกล้องโทรทรรศน์หกั เหแสง
สาหรับเก็บข้อมูลวัตถุทอ้ งฟ้ าคุณภาพ
สูง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 85 มม.
ชุดละ 190,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 190,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.8.10

27) ชุดกล้องดูดวงอาทิตย์ความยาว
คลื่นไฮโดรเจนแอลฟา ขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 90 มม.
ชุดละ 360,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 360,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.8.11

28) ชุดกล้องสองตา
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10X50 มม.
ชุดละ 5,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 200,000.- บาท

40 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

หน้าที่ 8 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

1.8.12

29) ชุดกล้องสองตา ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
125 มม. พร้อมอีเควทอเรี ยลเมาส์
ชุดละ 380,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 380,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.8.13

30) สเปกโตรกราฟ
ชุดละ 970,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 970,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

1.8.14

31) อิเควทอเรี ยลคุณภาพสูงพร้อม
อุปกรณ์
ชุดละ 400,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 400,000.- บาท

1 ชุด

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

แผนงานสร้ างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
1.9 โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดเปิ ดฟ้าส่ องโลกดาราศาสตร์ เปิ ดโอกาสเรียนรู้ทวั่ หล้า
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ ในโครงการกระจายโอกาสฯ
1.9.1
32) กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง
100 ชุด
P
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10 นิ้ว พร้อมระบบ
ฐานแบบดอปโซเนี่ยนและอุปกรณ์
ชุดละ 60,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 6,000,000.- บาท

เม.ย.59 ส.ค. 59

P

หน้าที่ 9 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

1.9.2

รายการ

33) กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 นิ้ว พร้อมระบบ
ฐานแบบดอปโซเนี่ยนและอุปกรณ์
ชุดละ 35,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 805,000.- บาท

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

35) ชุดกล้องสองตา
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 10X50 มม.
ชุดละ 5,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 200,000.- บาท

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

23 ชุด

40 ชุด

1.11 โครงการรณรงค์ การลดมลภาวะทางแสงในเขตชุมนุนและอุทยานดาราศาสตร์
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ ในโครงการรณรงค์การลดมลภาวะทางแสงฯ
1.11.1
36) เครื่ องมือวัดสภาพอากาศ
4 ชุด
ชุดละ 44,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 132,000.- บาท

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

แผนงานสร้ างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
1.10 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับงานบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับงานบริการวิชาการฯ
1.10.1
34) ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
1 ชุด
คุณภาพสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 130 มม.
ชุดละ 900,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 900,000.- บาท
1.10.2

การเบิกจ่าย

P

P

ม.ค. 59 ก.พ.59

880,000.00

P

ก.พ.59

119,200.00

P

มี.ค.59

โอนเปลี่ยนเป็ นรายการที่ 36.1

หน้าที่ 10 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

1.11.2

1.11.3

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

36.1) เครื่ องมือวัดสภาพอากาศ
ชุดละ 48,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 144,000.- บาท

3 ชุด

37) กล้องถ่ายภาพท้องฟ้ า 180 องศา
(ขาวดา)
ชุดละ 350,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 350,000.- บาท

1 ชุด

37.1) กล้องถ่ายภาพท้องฟ้ า 180 องศา
(ขาวดา)
ชุดละ 370,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 370,000.- บาท

1 ชุด

38) กล้องถ่ายภาพท้องฟ้ า 180 องศา
(สี )
ชุดละ 270,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 540,000.- บาท

3 ชุด

38.1) กล้องถ่ายภาพท้องฟ้ า 180 องศา
(สี )
ชุดละ 267,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 534,000.- บาท

3 ชุด

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

มี.ค. 59 พ.ค.59

P

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

หมายเหตุ

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

P รอส่งมอบ

โอนเปลี่ยนแปลง งปม. รายการที่ 37.1

P

มี.ค.59

พ.ค.59

330,985.50

P จัดซื้อต่างประเทศ ชาระค่าสิ นค้าแล้ว
รอของเข้าและชาระค่าพิธีการ

โอนเปลี่ยนแปลง งปม. รายการที่ 38.1

P

มี.ค.59

พ.ค.59

462,476.00

P จัดซื้อต่างประเทศ ชาระค่าสิ นค้าแล้ว
รอของเข้าและชาระค่าพิธีการ

หน้าที่ 11 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

แผนงานพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.12 โครงการ Optical technologies and instrumentation development
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ใช้ ในโครงการ Optical technologies and instrumentation development
1.12.1
39) แท่นวางอุปกรณ์ทศั นศาสตร์
1 ชุด
ชุดละ 104,500.- บาท
รวมเป็ นเงิน 104,500.- บาท
1.13 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหอดูดาวควบคุมระยะไกล
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ พอื่ ปรับปรุงและพัฒนาหอดูดาวควบคุมระยะไกล
1.13.1
40) เครื่ องดูดความชื้น
4 เครื่ อง
เครื่ องละ 45,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 180,000.- บาท

P

โอนเปลี่ยนแปลง งปม. ไปสมทบรายการอื่น
ซึ่งมีความจาเป็ นกว่า

ก.พ.59

มี.ค.59

118,449.00

P

1.14 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารดาราศาสตร์ วทิ ยุและสารวจสถานทีท่ จี่ ะตั้งกล้ องโทรทรรศน์ วทิ ยุ
กิจกรรมการจัดซือ้ จัดจ้ างครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารดาราศาสตร์ วทิ ยุ
1.14.1
41) เครื องวัดการสะท้อนกาลัง
1 ชุด
ชุดละ 382,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 382,000.- บาท

P

มี.ค.59

ก.ค.59

P

1.14.2

P

มี.ค.59

ก.ค.59

P

42) ออสซิลโลสโคป ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
1GHz 2 ช่อง
ชุดละ 930,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 930,000.- บาท

1 ชุด

หมายเหตุ

หน้าที่ 12 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

1.15 โครงการออกแบบและพัฒนาเลนส์ ลดระยะสาหรับกล้องซีซีดี 4K
กิจกรรมการจัดซือ้ จัดจ้ างครุภณ
ั ฑ์ สาหรับการออกแบบและพัฒนาเลนส์ ลดระยะสาหรับกล้ องซีซีดี 4K
1.15.1
43) อุปกรณ์ทศั นศาสตร์ สาหรับเลนส์
1 ชุด
ลดระยะกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร
ชุดละ 3,276,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 3,276,000.- บาท
43.1) อุปกรณ์ทศั นศาสตร์ สาหรับเลนส์
ลดระยะกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร
ชุดละ 3,076,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 3,076,000.- บาท
1.16 โครงการติดตั้งโดมหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)
กิจกรรมการจัดซือ้ จัดจ้ างครุภณ
ั ฑ์ สาหรับหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์
1.16.1
44) โดม ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 ฟุต
ชุดละ 3,500,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 3,500,000.- บาท

โอนเปลี่ยนแปลง งปม. เป็ นรายการที่ 43.1

1 ชุด

1 ชุด

หมายเหตุ

P

P

2. ครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
16 รายการ
แผนงานสนับสนุนและประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
2.1 โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
2.1.1
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดความไว
1 ชุด
P
แสงสูงแบบปรับมุมได้

ธ.ค.58 เม.ย.59

2,696,465.18

P

จัดซื้อต่างประเทศ ชาระค่าสิ นค้าแล้ว
รอของเข้าและชาระค่าพิธีการ

1,074,879.40

ม.ค.59

ก.พ.59

166,085.40

P

หน้าที่ 13 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด

(หน่ วยนับ)

ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

ชุดละ 180,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 180,000.- บาท
2.2 โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการเคลือบกระจก
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของเครื่องเคลือบกระจก
2.2.1
2) เครื่ องสารองไฟ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
1 เครื่ อง
10 KVA
เครื่ องละ 300,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 600,000.- บาท
2.3 โครงการติดตั้งกล้ องโทรทรรศน์ ควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ (Robotic Telescope)
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์
2.3.1
3) กล้องโทรทรรศน์วงจรปิ ดแบบ
2 ชุด
ไวแสง
ชุดละ 60,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 120,000.- บาท
2.3.2

4) เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประ
มวลผลด้านดาราศาสตร์ แบบตั้งโต๊ะ
ชุดละ 60,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 120,000.- บาท

2 ชุด

มี.ค.59

พ.ค.59

P

ม.ค.59

ก.พ.59

P

เม.ย.59 มิ.ย.59

P

P รอส่งมอบ

109,294.00

P

P รอส่งมอบ

หมายเหตุ

หน้าที่ 14 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

แผนงานพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.4 โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูงสาหรับฟิ สิกส์ ดาราศาสตร์ จักรวาลวิทยา สภาพอวกาศ และศูนย์ข้อมูลดาราศาสตร์ แห่ งชาติ ระยะที่ 2
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ ในโครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ สมรรถนะสู งฯ
2.4.1
5)ระบบประมวลผลและระบบเก็บข้อ
1 ระบบ
P
ม.ค.59 มี.ค.59
มูลสมรรถนะสูงสาหรับงานวิจยั ดารา
ศาสตร์ข้นั สูง
ระบบละ 15,000,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 15,000,000.- บาท
2.5 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารดาราศาสตร์ วทิ ยุและสารวจสถานทีท่ จี่ ะตั้งกล้ องโทรทรรศน์ วทิ ยุ
กิจกรรมการจัดซือ้ จัดจ้ างครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารดาราศาสตร์ วทิ ยุ
2.5.1
6) ซอฟท์แวร์รองรับการแสดงผล
1 โปรแกรม P
สแกนเวลา (Time Domain Analysis
for R&SZVL)
โปรแกรมละ 250,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 250,000.- บาท
แผนงานบริหารจัดการ
2.6 โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุทางดาราศาสตร์
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ เพีอ่ ใช้ ในการจัดทาหอจดหมายเหตุทางดาราศาสตร์
2.6.1
7) เครื่ องสแกนหนังสือ
1 เครื่ อง
เครื่ องละ 830,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 830,000.- บาท

ก.พ.59 เม.ย.59

เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

หมายเหตุ

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

P

ก.พ.59 พ.ค.59

P

เป็ นไป

อยูร่ ะหว่างตรวจรับ

P รอส่งมอบ

799,500.00

P

หน้าที่ 15 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

2.6.2

รายการ

8) เครื่ องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ระดับสูงแบบตั้งโต๊ะ
เครื่ องละ 120,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 120,000.- บาท

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

1 ชุด

2.7 โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารงาน
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์ / โสตทัศนูปกรณ์ เพือ่ ใช้ ใน สดร.
2.7.1
9) เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
10 เครื่ อง
ประมวลผลแบบพกพา
เครื่ องละ 28,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 280,000.- บาท
2.7.2

2.7.3

10) เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผลระดับสูงแบบพกพา
เครื่ องละ 43,900.- บาท
รวมเป็ นเงิน 1,053,600.- บาท

24 เครื่ อง

10.1) เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผลระดับสูงแบบพกพา
เครื่ องละ 49,900.- บาท
รวมเป็ นเงิน 1,247,500.- บาท

25 เครื่ อง

11) เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ออกแบบ แบบตั้งโต๊ะ
เครื่ องละ 60,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 120,000.- บาท

2 เครื่ อง

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

หมายเหตุ

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

P

มี.ค.59

พ.ค.59

P รอส่งมอบ

P

มี.ค.59

พ.ค.59

P รอส่งมอบ

โอนเปลี่ยนแปลงเป็ นรายการที่ 10.1

P

P

มี.ค.59

พ.ค.59

P รอส่งมอบ

มี.ค.59

พ.ค.59

P รอส่งมอบ

หน้าที่ 16 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

2.7.4

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

หมายเหตุ

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

12) เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผลงานวิจยั แบบพกพา
เครื่ องละ 40,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 200,000.- บาท

1 เครื่ อง

2.7.5

13) เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่แม่ขา่ ย
เครื่ องละ 200,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 200,000.- บาท

1 เครื่ อง

P

ก.พ.59 เม.ย.59

P รอส่งมอบ

2.7.6

14) เครื่ องสารองข้อมูลทางด้าน
ดาราศาสตร์
เครื่ องละ 130,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 260,000.- บาท

2 เครื่ อง

P

ก.พ.59 เม.ย.59

P รอส่งมอบ

2.7.7

15) ระบบบริ หารจัดการMIS ระยะที่ 6
ระบบละ 800,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 800,000.- บาท

1 ระบบ

มี.ค.59

P รอส่งมอบ

2.7.8

16) ระบบบัญชีการเงิน
ระบบละ 380,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 380,000.- บาท

1 ระบบ

P โอน งปม.ไปสมทบรายการที่ 10.1
193,900 บาท และสารองจ่าย 6,100 บาท

P

ก.ย.59

P โอนเปลี่ยนแปลง งปม. โอนไปสารองจ่าย

หน้าที่ 17 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

3. ครุภณ
ั ฑ์ โรงงาน
4 รายการ
แผนงานสนับสนุนและประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3.1 10. โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ และปรับปรุงพืน้ ทีส่ าหรับพัฒนาโรงปฏิบตั กิ ารเครื่องมือกล
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับพัฒนาโรงปฏิบตั กิ ารเครื่องมือกล
3.1.1
1) เครื่ องผลิตลมสะอาดสาหรับ
1 เครื่ อง
โรงงาน
เครื่ องละ 380,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 380,000.- บาท
3.1.2

การเบิกจ่าย

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

378,000.00

P

ธ.ค.58

ก.พ.59

378,000.00

P

2) เครื่ องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง
3 มิติ (CMM)
เครื่ องละ 1,950,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 1,950,000.- บาท

1 เครื่ อง

P โอนเปลี่ยนแปลง งปม. เป็ นรายการที่ 2.1

2.1) เครื่ องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง
3 มิติ (CMM)
เครื่ องละ 2,200,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 2,200,000.- บาท

1 เครื่ อง

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

หน้าที่ 18 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

3.1.3

3) ชุดหัวจับดอกกัดไฮดรอลิคเครื่ อง
กัด CNC
ชุดละ 120,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 120,000.- บาท

1 ชุด

P

3.1.4

4) ชุดอุปกรณ์จบั ยึดอุตสาหกรรม
ชุดละ 160,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 160,000.- บาท

1 ชุด

P

4. ครุภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
1 รายการ
แผนงานสนับสนุนและประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4.1 โครงการปรับปรุงห้ องประชุม หอดูดาวฯ นครราชสีมา
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับปรับปรุงห้องประชุม หอดูดาวฯ นครราชสีมา
4.1.1
1) ชุดระบบเสียงพร้อมลาโพง
1 ชุด
ไม่นอ้ ยกว่า 4 จุด
ชุดละ 182,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 182,000.- บาท
5. ครุภณ
ั ฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานสนับสนุนและประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
5.1 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับพัฒนาหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับพัฒนาหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา
5.1.1
1) ชุดกล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์
ชุดละ 190,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 190,000.- บาท

การเบิกจ่าย

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)

P อยูร่ ะหว่างจัดหา

เม.ย.59 พ.ค.59

P รอส่งมอบ

180,000.00

ก.พ.59

P

มี.ค.59

3 รายการ

1 ชุด

เงินงบประมาณ

เป็ นไป

180,000.00

P

491,700.00

P

ก.พ.59

มี.ค.59

185,700.00

P

หมายเหตุ

หน้าที่ 19 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

5.2 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ วทิ ยาศาสตร์ สาหรับ หอดูดาวฯ สงขลา
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ วทิ ยาศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา
5.2.1
2) ชุดกล้องถ่ายภาพ DSLR
ชุดละ 141,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 141,000.- บาท

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

6. ครุภณ
ั ฑ์ สานักงาน
แผนงานบริหารจัดการ
6.1 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับงานบริหารจัดการ
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับงานบริหารจัดการสดร.
6.1.1
1) เก้าอี้นอนดูดาว
ตัวละ 14,500.- บาท
รวมเป็ นเงิน 754,000.- บาท

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

1 ชุด

แผนงานบริหารจัดการ
5.3 โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุทางดาราศาสตร์
กิจกรรมการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ เพีอ่ ใช้ ในการจัดทาหอจดหมายเหตุทางดาราศาสตร์
5.3.1
3) กล้องดิจิตอลชนิดถอดเปลี่ยนเลนซ์
2 ชุด
ได้ ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า
5472 x 3648 พิกเซล
ชุดละ 100,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 200,000.- บาท
3 รายการ

52 ตัว

การเบิกจ่าย

พิเศษ

P

P

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

ก.พ.59

มี.ค.59

140,000.00

ธ.ค.58

ม.ค.59

166,000.00

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

P

P

1,050,000.00

P ยังไม่ได้ดาเนิ นการ

หน้าที่ 20 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

(/)

แผน (/)

6.1.2

2) เก้าอี้สาหรับฟังบรรยาย
ตัวละ 4,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 600,000.- บาท

150 ตัว

P

ก.พ.59

มี.ค.59

463,500.00

P

6.1.3

3) โต๊ะสาหรับฟังบรรยาย
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 ที่นงั่
ตัวละ 16,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 816,000.- บาท

51 ตัว

P

ก.พ.59

มี.ค.59

586,500.00

P

7. ทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
2 รายการ
แผนงานพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
รายการผูกพันเดิม
7.1
1) ค่าก่อสร้างหอดูดาวพร้อมอาคาร
1 งาน
ประกอบ จ.สงขลาพร้อมค่า
ควบคุมงาน
รวมเป็ นเงิน 27,747,500.- บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 85,495,000 บาท
ค่าก่อสร้ างรวมทั้งสิ้น 84,000,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 16,000,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 31,000,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 9,621,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 27,379,000 บาท

หมายเหตุ

ตามแผน ไปตาม

1,961,123.00

P

ส่ งมอบพื้นที่ให้เริ่ มทางานเดือน
สิ งหาคม 2557
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการตามสัญญา

หน้าที่ 21 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

351,764.00

ค่าควบคุมงานก่อสร้ างรวมทั้งสิ้น 1,495,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 285,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 841,500 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงิน - บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 368,500 บาท
7.2

การเบิกจ่าย

2) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์
1 งาน
ระยะที่ 1 พร้อมค่าควบคุมงาน
รวมเป็ นเงิน 109,217,500.- บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 198,437,500 บาท
ค่าก่อสร้ างรวมทั้งสิ้น 195,000,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 40,000,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 47,534,100 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงิน - บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 107,465,900 บาท
ค่าควบคุมงานก่อสร้ างรวมทั้งสิ้น 3,437,500 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 705,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 980,900 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงิน - บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 1,751,600 บาท

P

3) ค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์
ระยะที่ 2 จ.เชียงใหม่
รวมเป็ นเงิน 29,490,000.- บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 147,450,000 บาท

P

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

หมายเหตุ

ตามแผน ไปตาม
(/)

แผน (/)
ขออนุมตั ิ งปม.เพิม่ 439,705.50 บาท

ส่ งมอบพื้นที่ให้เริ่ มทางานเดือน
มกราคม 2558
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการตามสัญญา

1,609,359.00

ขออนุมตั ิ งปม.เพิม่ 806,034.60 บาท

สิ่งก่ อสร้ างผูกพันใหม่
7.3

1 งาน

P อยูร่ ะหว่างทาสัญญา

หน้าที่ 22 จาก 22

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)
หน่ วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ถนนห้ วยแก้ ว ตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
แผนงาน

หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง

ที่
งาน/โครงการ

รายการ

ผลการดาเนิ นการ
จานวน
(หน่ วยนับ)

การเบิกจ่าย

จัดหาโดยวิธี จัดหาโดย จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี ลงนามใน กาหนด
ตกลงราคา สอบราคา

พิเศษ

E-Auction

สัญญา การส่ งมอบ

เงินงบประมาณ

เป็ นไป
เงินนอก
งบประมาณ

ไม่เป็ น

ตามแผน ไปตาม
(/)

หมายเหตุ

แผน (/)

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 29,490,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิน 117,960,000 บาท
7.4

4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอุทยาน
1 งาน
ดาราศาสตร์ระยะที่ 2 จ.เชียงใหม่
รวมเป็ นเงิน 530,000.- บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,605,375 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงิน 530,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิน 2,075,375 บาท

P

P อยูร่ ะหว่างทาสัญญา

งานปรับปรุงปี เดียว
7.5

7.6

5) งานขยายเขตระบบไฟฟ้ าแรงสูง
หอดูดาวภูมิภาคสาหรับประชาชน
จ.สงขลา
รวมเป็ นเงิน 3,637,100.- บาท

1 งาน

6) งานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม
งานสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการ
หอดูดาวภูมิภาคสาหรับประชาชน
จ.ฉะเชิงเทรา
รวมเป็ นเงิน 26,634,900.- บาท

1 งาน

P

P

ยกเลิกการจัดหาครั้งที่ 1 หน่ วยงานยังไม่ส่ง
เรื่ องให้ดาเนิ นการครั้งที่ 2

ลายมือชื่อ.............................................ผูจ้ ดั ทา
(นางสาวรัตติกาล ศรี วรรณ)
หัวหน้างานพัสดุ

P

P อยูร่ ะหว่างทาสัญญา

ลายมือชื่อ.............................................ผูร้ ับผิดชอบ

