
 
 

 
รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(แผนเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑) 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

(M๖๔๑๑๐๐๒๕๗๓๓) 
ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

ลำดับที ่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดซื้อ

จัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑ P๖๔๑๑๐๐๔๗๘๗๗ ระบบครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่า
ยุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ รายการ 
ชุดซอฟต์แวร์จำลองการทำงานและพัฒนาออกแบบ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๒ P๖๔๑๑๐๐๔๗๘๙๗ ระบบครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่า
ยุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ รายการ 
ชุดทดสอบกล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและกล่อง
ควบคุมการทำงานการขับเคลื่อนยานยนต์ แบบ 
Hardware-in-the-loop test และการต่ออายุและ
อัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกับชุด SCALEXIO 

๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๓ P๖๔๑๑๐๐๔๕๕๙๗ บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ Hyper-Converged 
Infrastructure 

๕๔๕,๗๕๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

๔ P๖๔๑๑๐๐๔๗๘๘๒ บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประมวลผล
และการวิเคราะห์ข้อมูล (TARA High Performance 
Computing Cluster) 

๑๐,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๕ 

๕ P๖๔๑๑๐๐๕๕๖๖๕ เหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด ๑,๑๘๔,๑๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๕ 
     

 

 

 



 
 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (แผนเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑) 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (E๖๔๑๑๐๐๒๐๘๑๖) 

ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที ่

เดิม ใหม ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซ้ือจัด

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซ้ือจัด

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

๑. 

ระบบครภุณัฑ์ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวสัดุแห่งชาตติำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ 
รายการ 3D Foot Scanner 

๘๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

ระบบครภุณัฑ์ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวสัดุแห่งชาตติำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ 
รายการ 3D Foot Scanner 

๑,๗๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๒. 

ระบบครภุณัฑ์ศูนย์นวัตกรรม
การผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
๑ ระบบ รายการ หุ่นยนต์
สำหรับหยิบกระบะสินค้า 
(Robot Arm for 
Warehouse) 

๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐/๒๕๖๔ 

ระบบครภุณัฑ์ศูนย์นวัตกรรม
การผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน 
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
๑ ระบบ รายการ หุ่นยนต์
สำหรับหยิบกระบะสินค้า 
(Robot Arm for 
Warehouse) 

๒,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

     

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔) 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (E๖๔๑๑๐๐๒๑๐๓๐) 

ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
(บาท) 

คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 
(เดือน/ปี) 

เหตุผลที่ยกเลิก 

๑. Heater Element for 
Diffusion Furnace Machine 

๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ มีการเปลี่ยนแปลงการคิดคำนวณอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

           

 
 

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔) 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (E๖๔๑๑๐๐๐๒๓๖๗) 

ลงวันที่  .................................... 

ลำบที ่

เดิม ใหม ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดว่า
จะ

ประกาศ
จัดซ้ือจัด

จ้าง 
(เดือน/

ปี) 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดว่า
จะ

ประกาศ
จัดซ้ือจัด

จ้าง 
(เดือน/

ปี) 

๑. 

ระบบครภุณัฑ์ศูนย์
นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน 
ตำบลป่ายุบใน อำเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง ๑ 
ระบบ รายการ ชุด 
Hardware In The 
Loop System 

๔๖,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๐/

๒๕๖๔ 

ระบบครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิต
ยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง ๑ ระบบ รายการ 
สำหรับทดสอบหน่วยควบคุมและ
จัดการแบตเตอร่ี (Battery 
Management System) และ 
ทดสอบ Invertor โดยใช้กำลังไฟฟ้า
จริง (Power HIL) 

๔๖,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๑/

๒๕๖๔ 

๒. 

ระบบครภุณัฑ์ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ตำบลคลอง
หนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี         
๑ ระบบ รายการ 3D 
Foot Scanner 

๘๕๖,๐๐๐.๐๐ 
๑๐/

๒๕๖๔ 

ระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติตำบลคลองหนึง่ 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
๑ ระบบ รายการ 3D Foot Scanner 

๘๕๖,๐๐๐.๐๐ 
๑๑/

๒๕๖๔ 

๓. 

ระบบครภุณัฑ์ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ตำบลคลอง
หนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี         
๑ ระบบ รายการ 3D 
Body Scanner 

๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐/

๒๕๖๔ 

ระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
๑ ระบบ รายการ 3D Body 
Scanner 

๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๑/

๒๕๖๔ 

  

 

003986
Typewriter
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔) 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (E๖๔๑๑๐๐๐๓๓๐๐) 

ลงวันที่  .................................... 
 

ลำดับที ่

เดิม ใหม ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซ้ือจัด

จ้าง 
(เดือน/ปี) 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดว่าจะ
ประกาศ
จัดซ้ือจัด

จ้าง 
(เดือน/

ปี) 

๑. 

ระบบครุภัณฑ์สำหรับ
จัดตั้งศูนยน์วัตกรรมการ
ผลิตยั่งยนื ตำบลป่ายบุ
ใน อำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง ๑ ระบบ 
รายการ จัดหาระบบ
จัดเก็บและดึงสนิค้า
อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๐๒/

๒๕๖๔ 

ระบบครุภัณฑ์สำหรับจัดตั้ง
ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยัง่ยืน 
ตำบลป่ายุบใน อำเภอ      
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ 
ระบบ รายการ จัดหาระบบ
จัดเก็บและดึงสนิค้าอัตโนมัติ
พร้อมติดตั้ง 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๑/

๒๕๖๔ 

    

 

003986
Typewriter
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔



 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(เดือนพฤจิกายน  ๒๕๖๔) 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

(M๖๔๑๑๐๐๐๓๕๓๖) 
ลงวันที่  …………………………………. 

ลำดับที ่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

(เดือน/ปี) 

๑ P๖๔๑๑๐๐๐๔๐๙๒ Heater Element for Diffusion Furnace Machine ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 
  

 

003986
Typewriter
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔










