
ล ำบัดที่ ๒ 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 

ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 

    
     ๑.  ชื่อโครงกำร      ซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์   จ ำนวน ๒๔ รำยกำร 
          /หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร   สถำบันสุขภำพสัตว์แห่งชำติ กรมปศุสัตว์ 
     ๒.  วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  ๓๒,๓๔๑,๙๐๐.-                         บำท 
 ๒.๑ เครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๒๔๕ ลิตร แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๑ เครื่อง   วงเงินงบประมำณ  ๒,๙๙๖,๐๐๐ บำท 
 ๒.๒ เครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบอัตโนมัติ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๑ เครื่อง  วงเงินงบประมำณ ๘๑๔,๐๐๐ บำท 
 ๒.๓ เครื่องวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงในช่วงคลื่น UV และ Visible โดยใช้ปริมำตรน้อย แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 

          กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมำณ  ๕๑๓,๖๐๐ บำท 
 ๒.๔ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -๒๐ องศำเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ ๔๘๐ ลิตร แขวงลำดยำว  
              เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑ ตู้  วงเงินงบประมำณ ๓๗๕,๐๐๐ บำท 
 ๒.๕ เครื่องเพ่ิมปริมำณสำรพันธุกรรมในหลอดทดลอง  แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
   จ ำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๔๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๖ ตู้อบ (Hot air oven) ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ลิตร แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๑ ตู้  วงเงินงบประมำณ ๑๕๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๗ ตู้เก็บสำรเคมีขนำดเล็ก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑ ตู้ วงเงินงบประมำณ 
  ๑๓๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๘ เครื่องชั่งไฟฟ้ำทศนิยม ๒ ต ำแหน่ง แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑ เครื่อง  
  วงเงินงบประมำณ ๖๐,๙๙๐ บำท 
 ๒.๙ เครื่องวิเครำะห์สำรพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด ๘ เส้น แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๑๐ เครื่องวิเครำะห์สำรพันธุกรรมและโปรตีนแบบมัลติเพล็กซ์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๓,๘๕๒,๐๐๐ บำท 
 ๒.๑๑  เครื่องปั่นเหวี่ยงควำมเร็วสูงยิ่งยวดแบบตั้งพ้ืน พร้อมอุปกรณ์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร  
  กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมำณ ๓,๖๗๘,๖๖๐ บำท 
 ๒.๑๒ ชุดผลิตน้ ำบริสุทธิ์คุณภำพสูงพร้อมอุปกรณ์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 
  ๑ ชุด วงเงินงบประมำณ ๑,๒๘๔,๐๐๐ บำท 
 ๒.๑๓ เครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ  

  แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมำณ ๑,๐๖๐,๐๐๐ บำท 
 
 



 
 ๒.๑๔ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety cabinet class ll) แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๓ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๒,๒๑๔,๙๐๐ บำท 
 ๒.๑๕ ตู้เก็บสำรเคมีขนำดกลำง แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑ ตู้ วงเงินงบประมำณ 
  ๔๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๑๖ เครื่องเพ่ิมปริมำณสำรพันธุกรรม (PCR machine) แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๖๙๙,๘๐๐ บำท 
 ๒.๑๗ เครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๘๕ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๑๘ เครื่องพ่นฆ่ำเชื้อในอำกำศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๔๔๙,๔๐๐ บำท 
 ๒.๑๙ เครื่องวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง ของสำรละลำยแบบตั้งโต๊ะ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๕๘,๙๐๐ บำท 
 ๒.๒๐ รถเข็นขยะติดเชื้อแบบทึบ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๗ คัน วงเงิน 

  งบประมำณ ๓๔๕,๑๐๐ บำท 
๒.๒๑ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่ำ -๘๐ องศำเซลเซียส ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ ๘๑๕ ลิตร แขวงลำดยำว  
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๒ ตู้ วงเงินงบประมำณ ๒,๖๙๖,๔๐๐ บำท 
๒.๒๒ เครื่องปั่นตกตะกอนควำมเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 

  ๑ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๗๙๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๒๓ ตู้ปลอดเชื้อ ขนำด ๔ ฟุต (Biosafety cabinet class ll) แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
  จ ำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมำณ ๖๕๐,๐๐๐ บำท 
 ๒.๒๔ เครื่องบดตัวอย่ำงแบบใช้เม็ดบีด แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑ เครื่อง 
  วงเงินงบประมำณ ๖๐๐,๐๐๐ บำท 
 
     ๓.  วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)    27  กันยายน  2560 
          เป็นเงิน    ๓๒,๓๑๘,๗๕๐             บำท รำคำ/หน่วย (ถ้ำม)ี                        บำท 
     ๔.  แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 
          ๔.๑        รำคำสืบทรำบ  
          ๔.๒    รำคำกลำง/รำคำตำมท้องตลำด 

          ๔.๓        บริษัท เทอร์มัล ไซเอนทิฟิก อีควิปเมนท์จ ำกัด 
          ๔.๔        บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ำกัด 
     ๕.  รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน      
  นำยประสพ  ชูแก้ว 
         
 



 
หมำยเหตุ  :  กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง สำมำรถหำแหล่งที่มำของรำคำกลำงได้ดังนี้ 
 ๑.  ครุภัณฑ์ ให้ใช้รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด หำกไม่มีให้ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยใน
ระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ หรือหำกไม่มีรำคำท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒  ปีงบประมำณ 
ให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง 
 ๒.  ถ้ำเป็นยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ แบ่งเป็น 
      ๒.๑ ยำในบัญชียำหลัก ให้ใช้รำคำตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข หำกไม่มีให้ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้ง
หลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ   หำกไม่มีรำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ ให้ใช้
รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง   
      ๒.๒ ยำนอกบัญชียำหลัก ให้ใช้รำคำท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ หำกไม่มีรำคำท่ี
เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ ให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำดรวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ 
เป็นรำคำอ้ำงอิง 
      ๒.๓ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ให้ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ หำกไม่มีรำคำท่ี
เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ ให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ
เป็นรำคำอ้ำงอิง 
 ๓.  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     ๓.๑ ฮำร์ดแวร์ ให้ใช้รำคำมำตรฐำนตำมท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนดเป็นรำคำ
อ้ำงอิง   
              ๓.๒ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรำยกำรอ่ืนๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรไม่ได้ก ำหนด ให้ใช้รำคำตลำด โดยสืบรำคำจำกท้องตลำดรวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง  
 
 


