
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (M๖๔๑๑๐๐๒๙๙๑๑) ลงวันที่    
 

ลำดับ
ที่ 

รหัสแผนจัดซื้อจัด
จ้าง 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศ
จัดซ้ือจัด

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๔๑๑๐๐๕๓๗๘๒ ระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านการ
พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วัดและ
ประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่แบบ one-stop-
service ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ๑ ระบบ : รายการ จ้างสร้างชุดอุปกรณ์
สำหรับทดสอบประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณไร้สาย 
(Wireless testing) พร้อมตัวอย่างชิ้นงานอุปกรณ์วัด
และประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable 
divices) 

๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

๒ P๖๔๑๑๐๐๕๓๘๐๑ ระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านการ
พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์วัดและ
ประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่แบบ one-stop-
service ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ๑ ระบบ: รายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบ
ความทนทานการกลแบบ cycle  

๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

๓ P๖๔๑๑๐๐๕๓๙๔๑ ซ้ือ เครื่องป้อนวัตถุดิบอาหารเหลว ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

๔ P๖๔๑๑๐๐๕๓๙๔๘ ซ้ือ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท  
(Microplate reader)  

๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

  

   

 

 

  



�

�

���"��	��%$�������������)�$'��$)����*�%+�,	*�%*������*&�-������.�'/�/�0121�
�

���� ��
!�!"��!"#�$"����%�$#�������36247888014985�"��������7�':�*������0124�
�

"&%��

����

�#��$)�*�%+�,	*�%

*����
���	!
������

������.

!
������

3���5�


�%���*��

������

*�%+�,	*�%

*����

3�%�	�;�-5�

%� N!&%""","#,&� ��77	��?�8O��������	
�
���
������������������

��7�	� ��F+�� ��? 	� �����1�����/��-B�����

%���77�P��������QRSTTU�VWXXYX�ZW[XW�

H""\"""$""�%%'(*!&�

(� N!&%""","#H*� ��77	��?�8O��������	
�
��������������������7�

	� ��F+�� ��? 	� �����1�����/��-B������������

%���77�P������������0� �8?�-������������������

9]^_`�aXUbXWRcTWX�VTWdRSX:�

H""\"""$""�%%'(*!&�

#� N!&%""","#)&� ��77	��?�8O��������	
�
���
������������������

��7�	� ��F+�� ��? 	� �����1�����/��-B�����

%���77�P��������eZ�V^fRUXdc�g^dX�

%\H("\"""$""�%%'(*!&�

&� N!&%""","&"&� ��77	��?�8O��������	
�
���
������������������

��7�	� ��F+�� ��? 	� �����1�����/��-B�����

%���77�P��������NWhic`Xc^Si�Rdj�kWc`hc^Si�

jXi^_d�ihlcmRWX�n�ohUbTcXW�iXc�

(\%""\"""$""�%%'(*!&�

*� N!&%""","&%#� ��77	��?�8O�5 �/M�7������A5	�/�F�p��5�����

����������� 70���?�8O� �/��8�������

/��-��0��5����.?���77��-A���77�hdXqichbq

iXWr^SX���7�	� ��F+�� ��? 	� �����1�����

/��-B����%���77�P����������� �/��8�����7

���	��������	�3+ �=��77��--�����5 - �/��8�

/��� 7�9shc^hd�SRbcTWX�i[icXU:�

("\*""\"""$""�%%'(*!&�

���



�

�

"&%��

����

�#��$)�*�%+�,	*�%

*����
���	!
������

������.

!
������

3���5�


�%���*��

������

*�%+�,	*�%

*����

3�%�	�;�-5�

!� N!&%""","&(H� ��77	��?�8O��5���������-����	��	5����/����p@�

��4�����5��77��3+ ������ ����7�	� ��F+��

 ��? 	� �����1�����/��-B����%���77�P�

	��?�8O�������������1�����%&�������������4������

%$�tchdX�aRufX�1�����%������������������������������

($�]^_`c�vRT_X�1�����%�����������������������������

#$�s^SWhUXcXW�9tURff:�1�����%�������������������

&$�s^SWhUXcXW�9s^jjfX:�1�����%�����������������

*$�s^SWhUXcXW�9gRW_X:�1�����%�������������������

!$�V^ffXW�vRT_X�1�����%�����������������������������

,$�QXWd^XW�9tURff:�1�����%�������������������������

H$�QXWd^XW�9s^jjfX:�1�����%�����������������������

)$�QXWd^XW�9gRW_X:�1�����%�����������������������

%"$�]hfX�vRT_X�9tURff:�1�����%���������������

%%$�]hfX�vRT_X�9s^jjfX:�1�����%�������������

%($�]hfX�vRT_X�9gRW_X:�1�����%�����������������

%#$�Q^uWRc^hd�o`XSw�1�����%��������������������

%&$�NWXiiTWX'QRSTTU�o`XSw�1�����%�����

(\((&\"#($&*�%%'(*!&�

,� N!&%""",!!)%� ��77	��?�8O��������	
�
��������������������7�

	� ��F+�� ��? 	� �����1�����/��-B������������

%���77�P����������77	��?�8O�5 �/M�7������

��� 7�	�3+ ����������7��5 - �/��8������4��

�

�

(H\!H"\"""$""�%%'(*!&�



�

�

"&%��

����

�#��$)�*�%+�,	*�%

*����
���	!
������

������.

!
������

3���5�


�%���*��

������

*�%+�,	*�%

*����

3�%�	�;�-5�

H� N!&%""",!H*,� ��77	��?�8O�������������-���0�����+��3����7�/<�

��7A�� ��? ���1������1�������� ��%���77�P�

���������� �/��8�. ��D������1� 7��4�����
��A�5

��	
�
���������1� 7�77=-�������77 ��
�-����

()\)!"\"""$""�%%'(*!&�

)� N!&%""",!HH#� ��77	��?�8O��5���������-����	��	5����/����p@�

��4�����5��77��3+ ������ ����7�	� ��F+��

 ��? 	� �����1�����/��-B����%���77�P�

��������	�3+ ���-����--��������������0����5 -

 �/��8��

H\*""\"""$""�%%'(*!&�

���

�

� ���
�

�



 
  

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (M๖๔๐๙๐๐๒๒๗๕๙) ลงวันที ่๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลำดับที่ 
รหัสแผนจัดซื้อจัด

จ้าง 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 

(บาท) 

คาดว่าจะ 

ประกาศ
จัดซือ้จัดจ้าง 

(เดือน/ปี) 

๑ P๖๔๐๙๐๐๓๓๒๔๙ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้ ๑. 
Stone Table จำนวน ๑ ชุด ๒. Hight Gauge จำนวน 
๑ ชุด ๓. Micrometer (Small) จำนวน ๑ ชุด ๔. 
Micrometer (Middle) จำนวน ๑ ชุด ๕. 
Micrometer (Large) จำนวน ๑ ชุด ๖. Filler Gauge 
จำนวน ๑ ชุด ๗. Vernier (Small) จำนวน ๑ ชุด ๘. 
Vernier (Middle) จำนวน ๑ ชุด ๙. Vernier (Large) 
จำนวน ๑ ชุด ๑๐. Hole Gauge (Small) จำนวน ๑ 
ชุด ๑๑. Hole Gauge (Middle) จำนวน ๑ ชุด ๑๒. 
Hole Gauge (Large) จำนวน ๑ ชุด ๑๓. Vibration 
Check จำนวน ๑ ชุด ๑๔. Pressure/Vacuum 
Check จำนวน ๑ ชุด 

๒,๒๒๔,๐๓๒.๔๕ ๑๐/๒๕๖๔ 

๒ P๖๔๐๙๐๐๓๒๑๖๐ สถานีตรวจสอบชิ้นส่วนโดยใชเ้ทคโนโลยีการตรวจสอบ
แบบไม่ทำลายแบบอัตโนมัติ 

๒๙,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๓ P๖๔๐๙๐๐๓๒๑๕๔ 3D Printer จำนวน ๑ รายการ ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๔ P๖๔๐๙๐๐๓๒๑๔๖ EORA MRIO Database (All countries) จำนวน ๑ 
รายการ 

๑,๒๕๙,๙๖๔.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๕ P๖๔๐๙๐๐๓๒๑๓๑ Mobile Spark Emission Spectroscopy จำนวน ๑ 
รายการ 

๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๖ P๖๔๐๙๐๐๓๒๑๒๔ เตาเผาอุณหภูมิสูง (High Temperature Furnace) 
จำนวน ๑ รายการ 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๗ P๖๔๐๙๐๐๓๒๑๑๗ เครื่อง Engine dynamometer และระบบควบคุม
สภาวะการทดสอบและจัดการไอเสีย จำนวน ๑ 
รายการ 

๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๘ P๖๔๐๙๐๐๓๒๑๐๙ เครื่องสร้างกระแสสลับ AC สำหรับเชื่อมอลูมิเนียม 
จำนวน ๑ รายการ 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๙ P๖๔๐๙๐๐๓๒๐๙๔ Vacuum Freeze Dryer จำนวน ๑ รายการ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

   



ลำดับที่ 
รหัสแผนจัดซื้อจัด

จ้าง 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 

(บาท) 

คาดว่าจะ 

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 

(เดือน/ปี) 

๑๐ P๖๔๐๙๐๐๓๒๐๑๑ ชุดอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสามมิติ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Motion capture system) 
จำนวน ๑ รายการ 

๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๑๑ P๖๔๐๙๐๐๓๑๙๖๕ ๓D Filament line จำนวน ๑ รายการ ๑,๘๒๖,๔๙๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๑๒ P๖๔๐๙๐๐๓๑๙๔๑ แท่นทดสอบความทนทานการกลแบบ cycle (Fatigue 
test) และระบบควบคุม จำนวน ๑ รายการ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๑๓ P๖๔๐๙๐๐๓๑๙๔๕ แท่นทดสอบประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณไร้สาย 
(Wireless testing) และระบบควบคุม จำนวน ๑ 
รายการ 

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๑๔ P๖๔๐๙๐๐๓๑๙๖๙ Prosthetics and Orthotics design software + 
Computer set จำนวน ๑ รายการ 

๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๑๕ P๖๔๐๙๐๐๓๑๙๕๗ ระบบการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันและ
ซอฟต์แวร์ (Mobile applications testing) จำนวน ๑ 
รายการ 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

๑๖ P๖๔๐๙๐๐๓๑๙๕๔ ระบบการทดสอบด้าน Data security จำนวน ๑ 
รายการ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

  

 

 


