
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (E๖๒๑๑๐๐๑๕๒๒๖) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 

ล าดับ
ที่ 

เดิม ใหม ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัด

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัด

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑. 
ซื้อ แหล่งก ำเนิดแสง
เลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์
อ่ืน 

๙๙๙,๘๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๒ 
ซื้อ แหล่งก ำเนิดแสง
เลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์
อ่ืน 

๙๙๙,๘๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

  



 
   

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(แผนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑)  (M๖๒๑๑๐๐๐๗๕๘๒) 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

                                                 ลงวันที่          ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                  . 
 

ล าดับ
ที ่

รหัสแผนจัดซื้อจัด
จ้าง 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดซื้อจัด

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๒๑๑๐๐๒๑๖๗๗ ซื้อ เครื่องวัดอัตราการผ่านของไอน้้า ๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๒ P๖๒๑๑๐๐๒๑๖๘๐ ซื้อ เครื่องวัดอัตราการผ่านของก๊าซ
ออกซิเจน 

๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๓ P๖๒๑๑๐๐๒๑๖๒๕ ซื้อ Portable potentiostat ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๔ P๖๒๑๑๐๐๒๑๖๒๐ ซื้อ InGaAs sphere ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 
  

   

 



 
 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (E๖๒๑๑๐๐๐๗๖๒๕) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง 

(เดือน/ปี) 
เหตุผลที่ยกเลิก 

๑. ซื้อ เครื่องวัดอัตราการผ่านของไอ
น้้า 

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ เนื่องจากมีการปรับงบประมาณสูงกว่าแผน
ที่ก้าหนดไว้ 

๒. ซื้อ เครื่องวัดอัตราการผ่านของก๊าซ
ออกซิเจน 

๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ เนื่องจากมีการปรับงบประมาณสูงกว่าแผน
ที่ก้าหนดไว้ 

  

 
 

 



 
   

 
   

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(แผนเดือนตุลาคม ๒๕๖๒)   

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

                                                 ลงวันที่          ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒                  . 
 

ล าดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดซื้อ

จัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๒๑๐๐๑๐๐๕๐๖ 
 

ซื้อ Mooney viscometer ๑,๓๖๔,๒๕๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๒ P๖๒๑๐๐๑๐๐๕๑๖ ซื้อ ชุดอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่อง Gel 
Permeation Chromatography (GPC) ระบบน้ าเป็น
ตัวท าละลาย 

๑,๗๖๕,๕๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๓ P๖๒๑๐๐๑๐๐๕๒๖ ซื้อ เครื่องวัดอัตราการผ่านของไอน้ า ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๔ P๖๒๑๐๐๑๐๐๕๓๘ ซื้อ เครื่องวัดอัตราการผ่านของก๊าซออกซิเจน ๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๕ P๖๒๑๐๐๑๐๐๕๔๔ ซื้อ Freeze drier ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๖ P๖๒๑๐๐๑๐๐๕๕๑ ซื้อ Food twin screw extruder + conveyer belt ๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๗ P๖๒๑๐๐๑๐๕๒๘๔ จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในถุง
ปลูกนอนวูฟเวน 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๘ P๖๒๑๐๐๐๒๒๔๔๗ จ้าง ศึกษาระเบียบวิธีในการประเมินอายุการใช้งานของ
ล้อและราง 

๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๒ 

  

   

 
 

 



 
   

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(แผนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒)  (M๖๒๑๑๐๐๐๐๔๐๔) 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

                                                 ลงวันที่          ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                  . 
 

ล าดับ
ที ่

รหัสแผนจัดซื้อจัด
จ้าง 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๒๑๐๐๑๒๗๗๑๘ จ้าง ปรับปรุงพ้ืนที่อาคารโรงงานต้นแบบ (โครงการวิจัย
ด้านยาง) 

๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓ 

๒ P๖๒๑๐๐๑๒๗๗๔๒ จ้าง ปรับปรุงพ้ืนที่ทดสอบผลิตภัณฑ์งานวิจัย Living LAB 
(Health and Wellness Human - Centric Design for 
Better Living) 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๓ 

๓ P๖๒๑๐๐๑๒๗๗๕๖ จ้าง ปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร INC๒ ชั้น ๖ (โครงการจัดตั้ง
ศูนย์พลังงาน) 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๓ 

๔ P๖๒๑๐๐๑๒๗๗๖๗ จ้าง ปรับปรุงพ้ืนที่อาคารโรงงานต้นแบบ โครงการ Dyno 
Testing 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๖/๒๕๖๓ 

๕ P๖๒๑๐๐๑๒๗๗๘๑ จ้าง ก่อสร้างพ้ืนที่ส านักงาน/Workshop ส าหรับหน่วย
วิจัย ชั้นดาดฟ้าอาคารโรงงานต้นแบบ 

๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๗/๒๕๖๓ 

๖ P๖๒๑๐๐๑๒๗๘๐๔ จ้าง ต่อเติมพ้ืนที่ชั้น ๒ ห้อง MP๑๑๗, MP๑๑๘, MP
๑๑๙ 

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๓ 

๗ P๖๒๑๐๐๑๒๗๘๓๑ จ้าง ส ารวจข้อมูลการใช้พลังงานในรถขนส่งผู้โดยสาร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๒ 

๘ P๖๒๑๐๐๑๒๗๘๔๓ ซื้อ Tribometer twin disc ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๒ 

๙ P๖๒๑๐๐๑๒๗๘๕๑ ซื้อ High temperature tribometer (pin-on-disc or 
ball-on-plate) 

๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๒ 

๑๐ P๖๒๑๐๐๑๒๗๘๕๖ ซื้อ Laser power meter ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๒ 
  

   

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(แผนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒)  (M๖๒๑๑๐๐๐๐๓๘๓) 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
                                                 ลงวันที่          ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                  . 
 

ล าดับ
ที ่

รหัสแผนจัดซื้อจัด
จ้าง 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๒๑๐๐๑๒๗๗๐๔ จ้าง ปรับปรุงพ้ืนที่โครงการ Food Feed (FI) ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓ 

๒ P๖๒๑๐๐๑๒๗๖๙๖ จ้าง ก่อสร้างพ้ืนที่ Additive Manufacturing ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๓ 

๓ P๖๒๑๐๐๑๒๗๖๙๒ จ้าง ปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร INC๒ ชั้น ๗  
(โครงการวิจัยด้านยาง) 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๓ 

๔ P๖๒๑๐๐๑๒๗๖๘๒ จ้าง ตกแต่งภายในอาคารโรงงานต้นแบบ ชั้น ๒  
โซนส านักงาน 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

๕ P๖๒๑๐๐๑๒๗๖๗๒ จ้าง ก่อสร้างอาคารรอจ าหน่าย และงานระบบประกอบ
อาคาร 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๒ 

  

 


