
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน  24  รายการ 

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

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร................... 1,749,100.00.................................................บาท 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .....    16  พฤศจิกายน  2564.......................................... 

เป็นเงิน........... 1,748,950.00.................บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).............-........................บาท 

3.1 เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 200 กล่อง เป็นเงิน 14,000 บาท 

3.2 เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 400 กล่อง เป็นเงิน 24,000 บาท 

3.3 เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 400 กล่อง เป็นเงิน 24,000 บาท 

3.4 เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 24 ยาว 1 นิ้ว จำนวน 500 กล่อง เป็นเงิน 30,000 บาท 

3.5 ผ้าก๊อซฆ่าเชื้อชนิดพับ ขนาด 3×3 นิ้ว ห่อละ 10 ซอง (10 แผ่น/ซอง) จำนวน 600 กล่อง เป็นเงิน 

48,000 บาท 

3.6 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร จำนวน 350 กล่อง เป็นเงิน 74,900 บาท 

3.7 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 3 มิลลิลิตร จำนวน 300 กล่อง เป็นเงิน 48,000 บาท 

3.8 กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร จำนวน 100 กล่อง เป็นเงิน 17,000 บาท 

3.9 ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 24 จำนวน 150 กล่อง เป็นเงิน 37,500  บาท 

3.10 เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 28 ห่อละ 12 เล่ม Mani จำนวน 200 ห่อ เปน็เงิน 44,000  บาท 

3.11 เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 28 ห่อละ 12 เล่ม Mani   จำนวน 200 ห่อ เป็นเงิน 44,000  บาท 

3.12 เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 36 ห่อละ 12 เล่ม Mani จำนวน 200 ห่อ เปน็เงิน 44,000  บาท 

3.13 เข็มเย็บแผลโค้งปลายกลม เบอร์ 36 ห่อละ 12 เล่ม Mani จำนวน 200 ห่อ เป็นเงิน 44,000  บาท 

3.14 น้ำยาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลนิอล 4.8% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด เป็นเงิน 76,000 บาท 

3.15 ถุงมือยางสำหรับผ่าตัด ชนิดใช้ครั้งเดียว ผ่านการฆ่าเชื้อ เบอร์ 6 ½ จำนวน 150 กล่อง เป็นเงิน 

97,500 บาท 

3.16 ถุงมือยางสำหรับผ่าตัด ชนิดใช้ครั้งเดียว ผ่านการฆ่าเชื้อ เบอร์ 7 ½ จำนวน 150 กล่อง เป็นเงิน 

97,500 บาท 

 

3.17 ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ จำนวน 500 กล่อง 

เป็นเงิน 85,000 บาท 

3.18 ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ จำนวน 500 กล่อง     

เป็นเงิน  85,000 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17  ถุงมือยางสำหรับผ่าตัด ชนิดใช้ครั้งเดียว ผ่านการฆ่าเชื้อ เบอร์ 8 จำนวน 149 กล่อง เป็นเงิน 

96,850 บาท 

3.18  Needle holder จำนวน 150 ด้าม  เป็นเงิน 37,500 บาท 

3.19   Artery  forceps จำนวน 250 ด้าม เป็นเงิน 87,500 บาท 

3.20   วัสดุเย็บแผล Supramid เบอร์ 0 จำนวน 60 ม้วน เป็นเงิน 93,000 บาท 

3.21   วัสดุเย็บแผล Supramid เบอร์ 2-0 จำนวน 60 ม้วน เป็นเงิน 93,000 บาท 

3.22   วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP 1 แบบม้วน จำนวน 60 

ม้วน เป็นเงิน 219,000 บาท 

3.23   วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP 0 แบบม้วน จำนวน 50 

ม้วน เป็นเงิน 182,500 บาท 

3.24   วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (chromic catgut) USP 2 แบบม้วน จำนวน 48 

ม้วน เป็นเงิน 175,200 บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

4.1 รายการที่ 3.1 - 3.24 ราคาต่ำสุดของตลาดท้องถิ่น จำนวน 3 ราย  

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

5.1  นายอิสระ  ปัญญาวรรณ        นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

5.2  นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

5.3  นางสาวมินตา  สุวรรณบูรณ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                   กรรมการ 

 


