
 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                 สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ มีความประสงค์จะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๐ รายการ ราคากลางของงาน

ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๘๒๗,๙๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ด

สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้   

๑.  ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวไม่ผ่านการฆ่าเช้ือ จำนวน ๒๐๐   กล่อง/box 

๒.  ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวไม่ผ่านการฆ่าเช้ือ จำนวน ๖๐๐   กล่อง/box 

๓.  ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวไม่ผ่านการฆ่าเช้ือ จำนวน ๘๐   กล่อง/box 

๔.  ถุงมือยางปราศจากเช้ือ (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบผ่านการฆ่าเช้ือ จำนวน ๑๐๒   กล่อง/box 

๕.  เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๑ ยาว ๑ นิ้ว   จำนวน ๑,๐๐๐   กล่อง/box 

๖.  เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๒ ยาว ๑ นิ้ว   จำนวน ๑,๐๐๐   กล่อง/box 

๗.  เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๔ ยาว ๑ นิ้ว   จำนวน ๖๐๐   กล่อง/box 

๘.  เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ ๒๒x๑นิ้ว กล่องละ ๕๐ อัน จำนวน ๑๐๐  กล่อง/box 

๙.  เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ ๒๔x๓/๔นิ้ว กล่องละ ๕๐ อัน จำนวน ๑๐๑  กล่อง/box 

๑๐.  กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ ๑ มิลลิลิตร   จำนวน ๗๐๐   กล่อง/box 

๑๑.  กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ ๓ มิลลิลิตร   จำนวน ๖๕๐   กล่อง/box 

๑๒.  กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ ๕ มิลลิลิตร   จำนวน ๓๕๐   กล่อง/box 

๑๓.  หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์      จำนวน ๑๐๐   ซอง/sachet 

๑๔.  ผ้าก๊อซฆ่าเช้ือชนิดพับ ขนาด ๓x๓ นิ้ว ห่อละ ๑๐ ซอง (๑๐ แผ่น/ซอง) จำนวน ๙๐๐   ซอง/sachet 

๑๕.  แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์      จำนวน ๒๕๐   กล่อง/box 

๑๖.  ใบมีดโกนขน ชนิดคม ๒ ด้าน     จำนวน ๕๐๗   อัน 

๑๗.  ใบมีดผ่าตัด เบอร์ ๒๔      จำนวน ๒๐๐   กล่อง/box 



๑๘.  เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ ๓๒     จำนวน ๒๐๐   ซอง/sachet 

๑๙.  เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหล่ียม เบอร์ ๓๒    จำนวน ๒๐๐   ซอง/sachet 

๒๐.  ผ้าหน้าต่างสำหรับผ่าตัดขนาด ๗๐X๗๐ เซนติเมตร หน้าต่าง ขนาด ๑๐x๓ เซนติเมตร   จำนวน  ๒๐๐  อัน 

๒๑.  สำลีสำหรับเช็ดผิวหนังชนิดม้วน ขนาดม้วนละ ๔๕๐ กรัม  จำนวน ๑๕๐   ม้วน 

๒๒.  วัสดุเย็บแผลท่ีละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP ๒/๐ แบบซอง  จำนวน ๘๐ กล่อง/box 

๒๓.  วัสดุเย็บแผลท่ีละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP ๐ แบบซอง      จำนวน ๘๐ กล่อง/box 

๒๔.  วัสดุเย็บแผลท่ีละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP ๑ แบบซอง      จำนวน ๘๐ กล่อง/box 

๒๕.  วัสดุเย็บแผลท่ีละลายได้เอง ชนิดละลายช้า Polyglycolic acid (PGA) เบอร์ ๐ แบบม้วน จำนวน ๓๐  ม้วน 

๒๖.  วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย Supramid USP เบอร์ ๒/๐ แบบม้วน จำนวน ๖๐   ม้วน 

๒๗.  กรรไกรผ่าตัดแบบมีท้ังปลายแหลมและปลายมนอย่างละ ๑ ด้าน (Operating scissors S/B) ขนาด ๑๖ 

เซนติเมตร        จำนวน ๒๐๐   อัน 

๒๘.  ด้ามมีดผ่าตัด       จำนวน ๒๐๐   อัน 

๒๙.  คีมจับเส้นเลือดปลายโค้ง (Artery forceps) ขนาด ๑๖ เซนติเมตร จำนวน ๒๕๐   อัน 

๓๐.  คีมจับเส้นเลือดปลายตรง(Artery forceps) ขนาด ๑๖ เซนติเมตร จำนวน ๒๕๐   อัน 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 



                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานปศุสัตว์เขต 

๔ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ region๔.dld.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๖-๑๘๗๖ ในวันและเวลาราชการ 

  

    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

  

(นายสุรพล ธัญญเจริญ) 

      ปศุสัตว์เขต ๔ 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี 

๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 


