
























































































































































































































































































































































































ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพัน

งบประมำณ
รหัสงบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์       10,121,990

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (O0979)             23,138

1 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี  (0700600139)                 200

120610 0700628708110432 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) ต ำบลหนองโพอ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี                  200

2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น  (0700600136)                 100

120610 0700628708110386
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) ต ำบลท่ำพระอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น
                 100

3 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (0700600015)               9,824

120610 0700628708110127 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่1 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวีกรุงเทพมหำนคร                9,090

120610 0700628708110380
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย(Server) ส ำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 

16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยแขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวีกรุงเทพมหำนคร
                 180

120610 0700628708110532 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้ำ/นำที) แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร                  554

4 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (0700600127)             12,614

120610 0700628708110235 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้ำ/นำที) ต ำบลบำงกะดีอ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี                  554

120610 0700628708110363 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที่2 ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี              11,880

120610 0700628708110598
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย(Server) ส ำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 

16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
                 180

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครั้งที่ 318   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้ำที่ 1/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพัน

งบประมำณ
รหัสงบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครั้งที่ 318   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  (0700600141)                 100

120610 0700628708110230 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) ต ำบลหำดใหญ่อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ                  100

6 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี  (0700600045)                 100

120610 0700628708110526 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) ต ำบลวังยำวอ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี                  100

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร (0700600066)                 200

120610 0700628708110430
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) ต ำบลเชียงเครืออ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร
                 200

กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ (O0976)             10,400

8 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา (0700600211)             10,400

120609 0700628708110053  กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตำต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองพะเยำจังหวัดพะเยำ              10,000

120612 0700628708110449  ตู้เย็น ขนำด 7 คิวบิกฟุต ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ                  400

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ (O0979)         1,267,199

9 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (0700600205)             61,400

120602 0700628708110304

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน

 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ต ำบลเชิงดอยอ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่

             61,400

10 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (0700600178)         1,205,799

120602 0700628708110461

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน

 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ต ำบลบำงปลำสร้อย อ ำเภอเมืองชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี

            110,900

1208 0700628708410016 ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด ต ำบลบ้ำนสวน อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี             646,100

1208 0700628708410017 ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอ ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี             448,799

หน้ำที่ 2/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพัน

งบประมำณ
รหัสงบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครั้งที่ 318   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (O0981)            210,900

11 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ (0700600161)             96,400

120602 0700628708110564

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน

 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ต ำบลไชยรำชอ ำเภอบำงสะพำนน้อย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             96,400

12 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย (0700600028)                 500

120605 0700628708110309 พ่วงท้ำยขนพืชผลทำงกำรเกษตรชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย                  500

13 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี  (0700600045)             43,900

120605 0700628708110469 รถขนพืชผลทำงกำรเกษตรต ำบลวังยำว อ ำเภอด่ำนช้ำงจังหวัดสุพรรณบุรี 500                 

120602 0700628708110474
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน

 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ต ำบลวังยำวอ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัด

สุพรรณบุรี

43,400             

14 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ (0700600027)               1,000

120605 0700628708110349 รถขนพืชผลทำงกำรเกษตรต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ 1,000               

15 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร (0700600035)             54,900

120602 0700628708110319

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน

 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ต ำบลพังขว้ำงอ ำเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

             54,900

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม (0700600025)             14,200

120605 0700628708110562 พ่วงท้ำยขนพืชผลทำงกำรเกษตรชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ              12,200

1208 0700628708410005 ก่อสร้ำงโรงพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่องจังหวัดนครรำชสีมำ                2,000

หน้ำที่ 3/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพัน

งบประมำณ
รหัสงบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครั้งที่ 318   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ (O0982)         6,402,146

17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ (0700600065)         1,023,052

1208 0700628708410056 โรงเก็บหญ้ำแห้ง ขนำด 10x28เมตร ต ำบลภูดิน อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์          1,023,052

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย (0700600071)            416,500

120602 0700628708110126

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน

 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคำรถบรรทุกขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก ต ำบลศรีคีรีมำศอ ำเภอคีรีมำศ จังหวัด

สุโขทัย

             60,500

120605 0700628708110346 เคร่ืองเกล่ียหญ้ำรวมกอง (แบบที่1) ต ำบลศรีคีรีมำศ อ ำเภอคีรีมำศจังหวัดสุโขทัย                1,000

120602 0700628708120020
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์

แบบกระบะเหล็ก ต ำบลศรีคีรีมำศอ ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
            340,000

120605 0700628708120029 รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำด 85 แรงม้ำต ำบลศรีคีรีมำศ อ ำเภอคีรีมำศจังหวัดสุโขทัย              15,000

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี (0700600288)            926,000

120605 0700628708120018 รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำด 85 แรงม้ำต ำบลวังยำว อ ำเภอด่ำนช้ำงจังหวัดสุพรรณบุรี              21,000

120602 0700628708120043
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์

แบบกระบะเหล็ก ต ำบลวังยำวอ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี
            340,000

1208 0700628708410012 โรงเก็บหญ้ำแห้ง ขนำด 10x28เมตร ต ำบลวังยำว อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี             565,000

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง (0700600082)            712,800

1208 0700628708410031 โรงเก็บหญ้ำแห้ง ขนำด 10x28เมตร ต ำบลเขำย่ำ อ ำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง             712,800

21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี (0700600077)            699,770

120605 0700628708110143 เคร่ืองอัดหญ้ำแห้ง ขนำด 150เซนติเมตร ต ำบลปำกฉลุยอ ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี             228,600

120605 0700628708110150 พ่วงท้ำยขนพืชผลทำงกำรเกษตรชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลปำกฉลุย อ ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี                5,000

120605 0700628708110514 เคร่ืองเกล่ียหญ้ำรวมกอง (แบบที่2) ต ำบลปำกฉลุย อ ำเภอท่ำฉำงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี              45,350

120605 0700628708110515 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบดรัมโมเวอร์ขนำดหน้ำกว้ำง 1.30 เมตร ต ำบลปำกฉลุย อ ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี             100,820

120602 0700628708120021
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์

แบบกระบะเหล็ก ต ำบลปำกฉลุยอ ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
            320,000

หน้ำที่ 4/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพัน

งบประมำณ
รหัสงบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครั้งที่ 318   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช (0700600164)            760,000

1208 0700628708410033 โรงเก็บหญ้ำแห้ง ขนำด 10x28เมตร ต ำบลร่อนพิบูลย์ อ ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช             760,000

23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย (0700600062)            998,024

120605 0700628708110321 เคร่ืองเกล่ียหญ้ำรวมกอง (แบบที่2) ต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย                3,024

1208 0700628708410043 โรงเก็บหญ้ำแห้ง ขนำด 10x28เมตร ต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย             995,000

24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร  (0700600066)            866,000

120605 0700628708110144 เคร่ืองเกล่ียหญ้ำรวมกอง (แบบที่2) ต ำบลเชียงเครือ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                1,000

120605 0700628708110359 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบดรัมโมเวอร์ขนำดหน้ำกว้ำง 1.30 เมตร ต ำบลเชียงเครือ อ ำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร                2,000

120605 0700628708110658 เคร่ืองอัดหญ้ำแห้ง ขนำด 150เซนติเมตร ต ำบลเชียงเครืออ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร                1,000

1208 0700628708410035 โรงเก็บหญ้ำแห้ง ขนำด 10x28เมตร ต ำบลเชียงเครือ อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร             862,000

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (O0974)         2,208,207

25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ (0700600016)         2,208,207

120609 0700628708110001 เคร่ืองวัดปริมำณน้ ำอิสระ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่             252,250

120612 0700628708110003 เคร่ืองปั่นเหวี่ยงควำมเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่              90,000

120612 0700628708110006 เคร่ืองผูกไส้กรอก ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่             185,500

120612 0700628708110021 เคร่ืองถอนขนไก่ ขนำด 30 นิ้วต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                7,200

120612 0700628708110022 เคร่ืองชั่งแบบดิจิตอล ขนำด 300กิโลกรัม ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                5,000

120612 0700628708110023 เคร่ืองลวกและปั่นขนสุกร ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่              65,700

120609 0700628708110103 เคร่ืองวัดควำมหวำน ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่                  695

120603 0700628708110106 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 50กิโลวัตต์ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่              11,500

120612 0700628708110107 ตู้เย็นบ่มเนื้อสัตว์ ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                2,000

120612 0700628708110108 เคร่ืองบรรจุสุญญำกำศ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่             113,080

120609 0700628708110154 ชุดเคร่ืองมือหำเวลำในกำรฆ่ำเชื้อของอำหำร ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่             109,582

120609 0700628708110266 เคร่ืองนึ่งฆ่ำเชื้อด้วยแรงดันไอน้ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 ลิตรต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่              70,000

120612 0700628708110269 ซองบังคับโค ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                1,000

หน้ำที่ 5/16
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งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครั้งที่ 318   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เชียงใหม่ (0700600016) ต่อ
120612 0700628708110270 เคร่ืองชั่งแบบดิจิตอลขนำด1,000 กิโลกรัม ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                2,000

120612 0700628708110271 กรวยเชือดไก่ ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                  700

120612 0700628708110403 เคร่ืองท ำควำมเย็นส ำหรับใช้กับเคร่ืองผลิตเนยแข็ง ขนำด 150ลิตร ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่              33,000

120612 0700628708110476 รถเข็นสแตนเลสแบบพับได้ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                2,000

120609 0700628708120001 หม้อฆ่ำเชื้อควำมดันสูงชนิดพ่นน้ ำต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่             475,000

120609 0700628708120011 เคร่ืองวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่             750,000

120612 0700628708120032
เคร่ืองพำสเจอร์ไรส์น้ ำนมและผลิตเนยแข็ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ500 ลิตร พร้อมชุดท ำควำมเย็นต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่
             22,000

1208 0700628708410001 อำคำรคลุมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่              10,000

หน้ำที่ 6/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า       5,765,461

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร        5,022,461

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ (O0968)       4,937,561

1 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  (0700600127)         174,458

120609 0700615739110002 ปั๊มสุญญำกำศ (Vacuum pump)ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี             4,635

120609 0700615739110025
กล้องจุลทรรศน์ชนิด PhaseContrast พร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี
 จังหวัดปทมุธำนี

            1,500

120609 0700615739110026 เคร่ืองควบคุมกำรดูดจ่ำยสำรละลำย ต ำบลบำงกะดีอ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี           10,049

120609 0700615739110027 เคร่ืองวัดค่ำควำมเปน็กรดและด่ำงต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี           13,687

120609 0700615739110062 เคร่ืองดูดจ่ำยสำรละลำยขนำด 50มล. (Dispensor) ต ำบลบำงกะดีอ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี             5,020

120609 0700615739110063
ตู้แช่แข็งอุณหภมูิ -20 องศำเซลเซียส แบบฝำทบึด้ำนบนต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัด

ปทมุธำนี
                20

120609 0700615739110087 เคร่ืองอุน่สำรในหลอดทดลอง(heat block) ต ำบลบำงกะดีอ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี           25,000

120609 0700615739110110 ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮำซำดClass II ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี             4,990

120609 0700615739110111 เคร่ืองดูด-จ่ำยสำรละลำย (PipetteAid) ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี           19,057

120609 0700615739110113 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์ stationaryแบบ 2 โพรบ ต ำบลบำงกะดีอ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี             1,000

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้ำที่ 7/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  (0700600127) ต่อ 120609 0700615739110114
เคร่ืองชั่งแบบละเอียดทศนิยม 4ต ำแหน่ง ชั่งน้ ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม ต ำบลบำงกะดีอ ำเภอ
เมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี

          50,000

120609 0700615739110138 เคร่ืองตรวจวัดควำมเข้มข้นน้ ำเชื้อโค ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี             3,000

120609 0700615739120003
เคร่ืองตรวจวิเครำะหเ์ซลล์ในสำรละลำย (Flow cytometer)ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัด
ปทมุธำนี

            5,000

120609 0700615739120004
กล้องจุลทรรศน์หวักลับ เทคนิคDifferential Interference Contrast(DIC) พร้อมชุดถ่ำยภำพระบบ
ดิจิตอล ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี

            2,000

120609 0700615739120024
เคร่ืองตรวจวิเครำะหส์ำรในเลือดสัตว์ทำงอิมมูโนวิทยำแบบอัตโนมัติ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี 

จังหวัดปทมุธำนี
          29,500

2 ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี  (0700600139)         692,120

120609 0700615739110166 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบรีุ           32,000

120609 0700615739120006 เคร่ืองตรวจประเมินคุณภำพเซลล์อสุจิ ต ำบลหนองโพอ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบรีุ          480,120

120602 0700615739120027
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเหล็ก ต ำบลหนองโพอ ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบรีุ
         180,000

3 ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบรุี (0700600134)         243,600

120609 0700615739110048 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึจังหวัดชลบรีุ           50,000

120605 0700615739110095 ถังบรรจุน้ ำเชื้อแช่แข็ง ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 20 ลิตร ต ำบลคลองกิว่อ ำเภอบำ้นบงึ จังหวัดชลบรีุ           76,000

120605 0700615739110144 ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 30 ลิตร ต ำบลคลองกิว่อ ำเภอบำ้นบงึ จังหวัดชลบรีุ          104,400

120602 0700615739120013
รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ำกว่ำ 90กิโลวัตต์ ต ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึ จังหวัดชลบรีุ

          13,200

หน้ำที่ 8/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

4 ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  (0700600141)           13,025

120609 0700615739110006 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ           12,000

120601 0700615739110016
เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วนแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนำด24,000 บทียีู ต ำบลหำดใหญ่อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

              400

120605 0700615739110072
เคร่ืองพน่ยำ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพื้น ขนำด 3.5แรงม้ำ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ

              215

120605 0700615739110120 เคร่ืองสับหญ้ำ ต ำบลหำดใหญ่อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ               410

5 ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (0700600136)         964,931

120609 0700615739110008
ตู้อบควำมร้อน (Hot Air Oven)ขนำดควำมจุ 720 ลิตร ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น

         216,575

120609 0700615739110028 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบภำคสนำม ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น             2,000

120609 0700615739110031
เคร่ืองกวนผสมสำรละลำยด้วยแทง่แม่เหล็กพร้อมใหค้วำมร้อนต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น

            2,000

120609 0700615739110049 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น          138,000

120609 0700615739110050 เคร่ืองควบคุมอุณหภมูิแบบแหง้ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น           20,000

120609 0700615739110066
เคร่ืองชั่งแบบละเอียดทศนิยม 4ต ำแหน่ง ชั่งน้ ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม ต ำบลทำ่พระอ ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

          68,000

120609 0700615739110086
อ่ำงน้ ำควบคุมอุณหภมูิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ ำขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 30 ลิตร ต ำบลทำ่พระอ ำเภอ

เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
          39,170

หน้ำที่ 9/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 
(0700600136) ต่อ

120609 0700615739110088
ตู้บม่เชื้อในบรรยำกำศออกซิเจนและคำร์บอนไดออกไซด์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 160 ลิตร ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

            3,000

120609 0700615739110089 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตำ ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น             4,000

120609 0700615739110090
เคร่ืองฟอกอำกำศส ำหรับใช้ในหอ้งปฏบิติักำร ชนิดเคล่ือนย้ำยได้ ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น

              250

120609 0700615739110115 ชุดอุปกรณ์ดูดจ่ำยของเหลวต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น           33,290

120609 0700615739110116
เคร่ืองล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยคล่ืนควำมถีสู่ง ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร ต ำบลทำ่พระอ ำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
          68,000

120609 0700615739110142
เคร่ืองอุน่สไลด์ควบคุมอุณหภมูิสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 60 องศำเซลเซียส ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น

                25

120605 0700615739110147 เคร่ืองตรวจวัดจังหวะกำรรีดนมต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น           10,000

120609 0700615739110168 แทน่อุน่สไลด์แบบติดกล้องสเตอริโอ ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น           30,010

120602 0700615739110175
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำ
กว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 
ตันหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

              611

120609 0700615739120012 เคร่ืองตรวจประเมินคุณภำพเซลล์อสุจิ ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น          330,000

หน้ำที่ 10/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทยั (0700600071)           60,500

120602 0700615739110018

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำ

กว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคำรถบรรทกุขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์
กลำสหรือเหล็ก ต ำบลศรีคีรีมำศอ ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทยั

          60,500

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบรุี (0700600288)           20,500

120602 0700615739110174
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำ
กว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคำรถบรรทกุขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์
กลำสหรือเหล็ก ต ำบลวังยำวอ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบรีุ

          20,500

8 ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุโ์ครงการหลวงอินทนนท ์(0700600129)           30,000

120609 0700615739110007 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลแม่วิน อ ำเภอแม่วำงจังหวัดเชียงใหม่           30,000

9 ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ (0700600130)           18,902

120609 0700615739110066
เคร่ืองชั่งแบบละเอียดทศนิยม 4ต ำแหน่ง ชั่งน้ ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม ต ำบลทำ่พระอ ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

          12,000

120605 0700615739110122 จอบหมุนติดพว่งรถแทรกเตอร์ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น               500

120605 0700615739110148 พอ่พนัธุก์ระบอืปลัก ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น             1,000

120602 0700615739110175
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำ
กว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 
ตันหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

            4,400

120605 0700615739120022 โคพอ่พนัธุอ์เมริกันบรำหม์ันแดงพนัธุแ์ท ้ต ำบลทำ่พระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น             1,002

หน้ำที่ 11/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

10 ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา (0700600135)         848,000

120609 0700615739110064 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ          518,000

120609 0700615739120005 เคร่ืองตรวจประเมินคุณภำพเซลล์อสุจิ ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ          330,000

11 ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่   (0700600137)         300,500

120609 0700615739110029 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบภำคสนำม ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่             2,000

120609 0700615739110033
เคร่ืองกวนผสมสำรละลำยด้วยแทง่แม่เหล็กพร้อมใหค้วำมร้อนต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่

            1,500

120609 0700615739110065 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           50,000

120609 0700615739110067
เคร่ืองฟอกอำกำศส ำหรับใช้ในหอ้งปฏบิติักำร ชนิดเคล่ือนย้ำยได้ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่

            9,000

120605 0700615739110074 เคร่ืองตรวจวัดจังหวะกำรรีดนมต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           20,000

120609 0700615739110092 ชุดอุปกรณ์ตรวจและเจำะเก็บไข่ส ำหรับสัตว์ ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           10,000

120602 0700615739110128
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตันปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำ
กว่ำ 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 

ตันหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็กต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

              500

120609 0700615739110141
เคร่ืองชั่งแบบละเอียดทศนิยม 4ต ำแหน่ง ชั่งน้ ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 กรัม ต ำบลช้ำงเผือกอ ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          57,500

120602 0700615739120018
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ6,000 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเหล็ก ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
         150,000

หน้ำที่ 12/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

12 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุส์ัตว์ (0700600132)       1,571,025

120609 0700615739110091
เคร่ืองอุน่สไลด์ควบคุมอุณหภมูิสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 60 องศำเซลเซียส ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง 

จังหวัดนครรำชสีมำ
                25

120605 0700615739120008
รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำด 85 แรงม้ำต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่องจังหวัด
นครรำชสีมำ

          10,000

1208 0700615739410001 โรงเรือนโคพอ่พนัธุ ์จ ำนวน 10ตัว ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ          913,000

1208 0700615739410005 โรงเก็บเสบยีงสัตว์ ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ          436,000

1208 0700615739410016 โรงเรือนเล้ียงแพะพอ่พนัธุ ์ขนำด6 x 18 เมตร ต ำบลปำกช่องอ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ          212,000

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (O0969)           84,900

13 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 (0700600160)           84,900

120609 0700615739110044
ชุดเคร่ืองมือวิเครำะหส์ำรพนัธุกรรมแบบเคล่ือนย้ำยได้ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

            2,000

120615 0700615739110107 ซองบงัคับสัตว์ ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม           10,000

120609 0700615739110132 เคร่ืองปั่นเหวีย่งขนำด 16 หลุมต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม           27,800

120605 0700615739110135
เคร่ืองพน่ยำ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพื้น ขนำด 2.5แรงม้ำ ต ำบลพระปฐมเจดีย์อ ำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม

            4,400

120609 0700615739110155 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตำงำนวิจัย ต ำบลพระปฐมเจดีย์อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม           30,000

120609 0700615739110177 เคร่ืองปั่นฮีมำโตคริต (Hematocritcentrifuge) ต ำบลพระปฐมเจดีย์อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม           10,700

หน้ำที่ 13/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกั้บเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่ความเหมาะสม (O0961)         718,000

14 ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบรุี (0700600134         718,000

120605 0700615715110006 ถังบรรจุน้ ำเชื้อแช่แข็ง ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 20 ลิตร ต ำบลคลองกิว่อ ำเภอบำ้นบงึ จังหวัดชลบรีุ          152,000

120605 0700615715110007 ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 30 ลิตร ต ำบลคลองกิว่อ ำเภอบำ้นบงึ จังหวัดชลบรีุ          116,000

120609 0700615715110012 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึจังหวัดชลบรีุ           50,000

120605 0700615715120002 ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนำด2,000 ลิตร แบบนอน ต ำบลคลองกิว่ อ ำเภอบำ้นบงึ จังหวัดชลบรีุ          400,000

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ ่(O0966)           25,000

15 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ (0700600205)           20,000

120605 0700615733110009
เคร่ืองผสมอำหำรแนวนอน ขนำด500 กก. พร้อมชุดล ำเลียง ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด
เชียงใหม่

          10,000

120605 0700615733110011 เคร่ืองบดวัตถุดิบ ขนำดมอเตอร์ 5แรงม้ำ ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           10,000

16 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (0700600210)            5,000

120605 0700615733110004 เคร่ืองผสมอำหำรแนวนอน ขนำด500 กก. พร้อมชุดล ำเลียง ต ำบลฝำยแก้ว อ ำเภอภเูพยีง จังหวัดน่ำน             5,000

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์           34,950

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม (O0973)           34,950

17 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (0700600127)           34,950

120610 0700626745110008 โครงกำรพฒันำแอพพบเิคชั่นส ำหรับกำรจัดกำรฟำร์มโคนม (Fammer Plus)           25,000

120609 0700626745110003 เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์แบบเคล่ือนที่ได้ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จังหวัดปทมุธำนี             9,950

หน้ำที่ 14/16



ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน
รำยกำรผูกพนั
งบประมำณ

รหสังบประมำณ  รำยกำร  จ ำนวนเงิน

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ท ี 318   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ            4,750

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (O0984)            4,750

18 ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ (0700600013)            4,750

120609 0700636740110006 เคร่ืองวัดควำมเปน็กรด-ด่ำงต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่องจังหวัดนครรำชสีมำ             4,750

แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค       1,329,095

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง (O0957)       1,329,095

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม  (0700600064)       1,329,095

120605 07006117B1110002
เคร่ืองตัดสับพชือำหำรสัตว์หน้ำกว้ำง 125 เซนติเมตร ชนิดติดทำ้ยแทรคเตอร์ ต ำบลเชียงยืนอ ำเภอเชียง

ยืน จังหวัดมหำสำรคำม
         158,000

120605 07006117B1120002
เคร่ืองอัดก้อนพชืพร้อมหอ่พลำสติกขนำดน้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 900 กิโลกรัม ต ำบลเชียงยืนอ ำเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหำสำรคำม

         370,000

120605 07006117B1120004 รถยกขนย้ำยก้อนพชื พร้อมอุปกรณ์ ต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม             1,995

120605 07006117B1120005
เคร่ืองจักรผลิตอำหำรสัตว์ ส ำหรับผลิตอำหำรผสมทเีอ็มอำร์ แบบแกนต้ัง 2 เกลียวผสมชนิดลำกจูงด้วย

ฟำร์มแทรกเตอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 13 ลบ.ม. ต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม
         420,000

120605 07006117B1120007
รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำด 85 แรงม้ำต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเชียงยืนจังหวัด
มหำสำรคำม

          14,000

1208 07006117B1410001
บอ่หญ้ำหมักเนเปยีร์พนัธุป์ำกช่อง 1 ขนำดควำมจุ 2,000 ตันต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเชียงยืนจังหวัด
มหำสำรคำม

         365,100

หน้ำที่ 15/16



ล าดับ ชือ่หน่วยงาน
รายการ

ผูกพัน
งบประมาณ

รหสังบประมาณ  รายการ  จ านวนเงิน

แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค                1,329,095

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง (O0957)                1,329,095

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม  (0700600064)                1,329,095

120605 07006117B1110002 เคร่ืองตัดสับพชือำหำรสัตว์หน้ำกว้ำง 125 เซนติเมตร ชนิดติดทำ้ยแทรคเตอร์ ต ำบลเชียงยืนอ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม                   158,000

120605 07006117B1120002 เคร่ืองอัดก้อนพชืพร้อมหอ่พลำสติกขนำดน้ ำหนักไม่น้อยกว่ำ 900 กิโลกรัม ต ำบลเชียงยืนอ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม                   370,000

120605 07006117B1120004 รถยกขนย้ำยก้อนพชื พร้อมอุปกรณ์ ต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม                       1,995

120605 07006117B1120005
เคร่ืองจักรผลิตอำหำรสัตว์ ส ำหรับผลิตอำหำรผสมทเีอ็มอำร์ แบบแกนต้ัง 2 เกลียวผสมชนิดลำกจูงด้วยฟำร์มแทรกเตอร์ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 13 ลบ.ม. ต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม

                  420,000

120605 07006117B1120007 รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำด 85 แรงม้ำต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเชียงยืนจังหวัดมหำสำรคำม                     14,000

1208 07006117B1410001 บอ่หญ้ำหมักเนเปยีร์พนัธุป์ำกช่อง 1 ขนำดควำมจุ 2,000 ตันต ำบลเชียงยืน อ ำเภอเชียงยืนจังหวัดมหำสำรคำม                   365,100

รายละเอียดประกอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
งบลงทนุ - ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดที่ 1 ครัง้ที่ 318  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
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