
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
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ช่ือโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 30 รายการ 

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.......สำนักงานปศุสัตว์เขต 4.......................................................... 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...................1,828,000.00.................................................บาท 

3. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ........ 28   พฤศจิกายน  2565.......................................... 

เป็นเงิน........... 1,827,970.00.................บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).............-........................บาท 

3.1  ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวไม่ผ่านการฆ่าเช้ือ จำนวน 200 กล่อง เป็น

เงิน 24,800.00 บาท 

3.2 ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวไม่ผ่านการฆ่าเช้ือ จำนวน 600 กล่อง เป็น

เงิน 77,400.00 บาท 

3.3 ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวไม่ผ่านการฆ่าเช้ือ จำนวน 80  กล่อง  เป็น

เงิน 11,120.00  บาท 

3.4  ถุงมือยางปราศจากเช้ือ (ขนาดกลาง) สำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 102  กล่อง  

เป็นเงิน 86,190.00  บาท 

3.5  เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 1,000  กล่อง  เป็นเงิน 80,000.00  บาท 

3.6  เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว  จำนวน 1,000  กล่อง  เป็นเงิน 80,000.00  บาท 

3.7  เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 600  กล่อง  เป็นเงิน 48,000.00  บาท 

3.8  เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ 22x1นิ้ว กล่องละ 50 อัน จำนวน 100  กล่อง  

เป็นเงิน 63,000.00  บาท 

3.9 เข็มสำหรับให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เบอร์ 24x3/4นิ้ว กล่องละ 50 อัน จำนวน 101  ขวด  

เป็นเงิน 63,630.00  บาท 

3.10 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร  จำนวน 700  กล่อง  เป็นเงิน 161,000.00  บาท 

3.11 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 3 มิลลิลิตร จำนวน 650  กล่อง  เป็นเงิน 107,250.00  บาท 

3.12 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร จำนวน 350  กล่อง  เป็นเงิน 77,000.00  บาท 

3.13  หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ จำนวน 100  ซอง  เป็นเงิน 13,900.00  บาท 

3.14 ผ้าก๊อซฆ่าเช้ือชนิดพับ ขนาด 3×3 นิ้ว ห่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง)  จำนวน 900  ซอง  เป็นเงิน 

112,500.00  บาท 

3.15 แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ ขนาด 10 ซม. กล่องละ 10 เมตร จำนวน 250  กล่อง  เป็นเงิน 

75,000.00  บาท 

3.14 แอลกอฮอล์  จำนวน 200  ขวด  เป็นเงิน 11,800.00  บาท 

3.14 แอลกอฮอล์  จำนวน 200  ขวด  เป็นเงิน 11,800.00  บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16 ใบมีดโกนขน ชนิดคม 2 ด้าน จำนวน 507  อัน  เป็นเงิน 25,350.00  บาท 

3.17 ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 24 จำนวน 200  กล่อง  เป็นเงิน 64,000.00  บาท 

3.18 เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 32  จำนวน 200  ซอง  เป็นเงิน 44,000.00  บาท 

3.19 เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหล่ียม เบอร์ 32 จำนวน 200  ซอง  เป็นเงิน 44,000.00 บาท 

3.20 ผ้าหน้าต่างสำหรับผ่าตัดขนาด 70X70 เซนติเมตร   จำนวน 200  อัน  เป็นเงิน 28,000.00  บาท 

3.21 สำลีสำหรับเช็ดผิวหนังชนิดม้วน ห่อละ 450 กรัม  จำนวน 150  ม้วน  เป็นเงิน 19,350.00  บาท 

3.22 วัสดุเย็บแผลท่ีละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP 2/0 แบบซอง  จำนวน 80  

กล่อง  เป็นเงิน 38,400.00  บาท 

3.23 วัสดุเย็บแผลท่ีละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP 0 แบบซอง จำนวน 80  

กล่อง  เป็นเงิน 43,200.00  บาท 

3.24 วัสดุเย็บแผลท่ีละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP 1 แบบซอง  จำนวน 80  

กล่อง  เป็นเงิน 42,880.00  บาท 

3.25 วัสดุเย็บแผลท่ีละลายได้เอง ชนิดละลายช้า Polyglycolic acid (PGA) เบอร์ 0 แบบม้วน  จำนวน 

30  ม้วน  เป็นเงิน 102,300.00  บาท 

3.26 วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย Supramid USP เบอร์ 2/0 แบบม้วน จำนวน 60  ม้วน  เป็นเงนิ 

115,200.00  บาท 

3.27 กรรไกรผ่าตัดแบบมีท้ังปลายแหลมและปลายมนอย่างละ 1 ด้าน ขนาด 16 เซนติเมตร  จำนวน 

200  อัน  เป็นเงิน 44,000.00  บาท 

3.28 ด้ามมีดผ่าตัด  จำนวน 200  อัน  เป็นเงิน 22,000.00  บาท 

3.29 คีมจับเส้นเลือดปลายโค้ง ขนาด 16 เซนติเมตร  จำนวน 250  อัน  เป็นเงิน 54,500.00  บาท 

3.30 คีมจับเส้นเลือดปลายตรง ขนาด 16 เซนติเมตร  จำนวน 250  อัน  เป็นเงิน 60,000.00  บาท 
 

6. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.2 ราคาเฉล่ียของตลาดท้องถิ่น จำนวน 3 ราย  

7. รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

5.1  นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง         นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

5.2  นายมานะศักดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

5.3  นายพงวสิน  สิมมาทัน           นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ                    กรรมการ 

 

 


