
ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน

ชื่อรำยกำร 

จ ำนวน/หน่วยนับ รหัสงบประมำณ
รำยกำร

ผูกพัน
 งบประมำณที่ได้รับ กิจกรรม

1 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวท์ับกวำง รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์  ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110008 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

2 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวท์ับกวำง เคร่ืองวดัควำมดันในระบบรีดนม ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110042 120605 230,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

3 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวท์ับกวำง ถังเก็บน  ำนมดิบชนิดมีระบบท ำควำมเย็น (cooling tank) ขนำด 1,500 ลิตร ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดั

สระบุรี 1 เคร่ือง

0700663089110044 120605 300,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

4 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวท์ับกวำง ชุดรีดนมอัตโนมัติ แบบ Herringbone  ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 1 เคร่ือง 0700663089120006 120605 2,675,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

5  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสัตวป์ีก ตู้ฟักไข่ ขนำด 5,000 ฟอง ต ำบลลำดตะเคียน อ ำเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปรำจนีบุรี 10 เคร่ือง 0700663089110016 120605 2,200,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

6  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวจ์นัทบุรี เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตว ์แบบ Single chop ต ำบลวงัแซ้ม อ ำเภอมะขำม จงัหวดัจนัทบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110002 120605 380,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

7  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวจ์นัทบุรี รถขนพืชผลทำงกำรเกษตร ต ำบลวงัแซ้ม อ ำเภอมะขำม จงัหวดัจนัทบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110015 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

8  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวจ์นัทบุรี เคร่ืองตัดหญำ้แบบดรัมโมเวอร์ ขนำดหน้ำกวำ้ง 1.30 เมตร ต ำบลวงัแซ้ม อ ำเภอมะขำม จงัหวดัจนัทบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110072 120605 400,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

9  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวจ์นัทบุรี เคร่ืองวดัควำมดันในระบบรีดนม ต ำบลวงัแซ้ม อ ำเภอมะขำม จงัหวดัจนัทบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110078 120605 230,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

10  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวจ์นัทบุรี ตู้ฟักไข่ ขนำด 5,000 ฟอง ต ำบลวงัแซ้ม อ ำเภอมะขำม จงัหวดัจนัทบุรี 4 เคร่ือง 0700663089110080 120605 880,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

11  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวจ์นัทบุรี ถังเก็บน  ำนมดิบชนิดมีระบบท ำควำมเย็น (cooling tank) ขนำด 1,500 ลิตร ต ำบลวงัแซ้ม อ ำเภอมะขำม จงัหวดั

จนัทบุรี 1 ถัง

0700663089110081 120605 300,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

12  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวจ์นัทบุรี ชุดรีดนมอัตโนมัติ แบบ Herringbone ต ำบลวงัแซ้ม อ ำเภอมะขำม จงัหวดัจนัทบุรี 1 ชุด 0700663089120004 120605 2,675,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

13  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวส์ระแก้ว เคร่ืองหวำ่นปุ๋ยคอก ต ำบลตะเคียนบอน อ ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว 1 เคร่ือง 0700663089110003 120605 500,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

14  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวส์ระแก้ว รถขนพืชผลทำงกำรเกษตร ต ำบลตะเคียนบอน อ ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว 1 เคร่ือง 0700663089110005 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

15  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวส์ระแก้ว เคร่ืองวดัควำมดันในระบบรีดนม ต ำบลตะเคียนบอน อ ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว 1 เคร่ือง 0700663089110007 120605 230,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

16  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวส์ระแก้ว เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตว ์แบบ Single chop ต ำบลหนองตะเคียนบอน อ ำเภอวฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว 1 เคร่ือง 0700663089110066 120605 380,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

17  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวป์รำจนีบุรี รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลลำดตะเคียน อ ำเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปรำจนีบุรี 

1 เคร่ือง

0700663089110031 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

18  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวป์รำจนีบุรี เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลลำดตะเคียน อ ำเภอกบินทร์บุรี 

จงัหวดัปรำจนีบุรี 1 คัน

0700663089110062 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

19  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร ตู้อบ (Hot air oven) ทศนิยม 1 ต ำแหน่ง ขนำดไม่น้อยกวำ่ 50 ลิตร ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดั

นครรำชสีมำ 1 เคร่ือง

0700663089110001 120609 80,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

20  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองวดักรด-ด่ำง ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110004 120609 15,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

21  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองวดัควำมเข้มข้นของน  ำเชื อสุกร ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110011 120609 135,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

กรมปศุสัตว์

รหัสงบประมำณ รำยจ่ำยเพ่ิมเติม ประจ ำปีงบประมำณ 2561 (งบลงทุน)

กลุ่มงบประมำณ กองคลัง 02-6534444 : 1645



ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน

ชื่อรำยกำร 

จ ำนวน/หน่วยนับ รหัสงบประมำณ
รำยกำร

ผูกพัน
 งบประมำณที่ได้รับ กิจกรรม

22  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร อุปกรณ์ดูดของเหลวขนำดเล็ก micropipette 20-200 ไมโครลิตร ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดั

นครรำชสีมำ 1 เคร่ือง

0700663089110021 120609 7,500.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

23  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 32,000 บีทียู ต ำบลขนงพระ

 อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง

0700663089110024 120601 42,300.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

24  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร อ่ำงควบคุมอุณหภูมิขนำดควำมจไุม่น้อยกวำ่ 20 ลิตร ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 2 เคร่ือง 0700663089110025 120609 80,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

25  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 2 ต ำแหน่ง  ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110026 120609 75,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

26  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร พัดลมฟำร์ม ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 32 เคร่ือง 0700663089110035 120612 358,400.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

27  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร อุปกรณ์ดูดของเหลวขนำดเล็ก micropipette 10-100 ไมโครลิตร  ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดั

นครรำชสีมำ 1 เคร่ือง

0700663089110041 120609 7,500.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

28  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร กล้องจลุทรรศน์ชนิดตัดแสงพร้อมอุปกรณ์ ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110049 120609 450,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

29  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองกวนผสมสำรละลำยด้วยแท่งแม่เหล็กพร้อมให้ควำมร้อน  ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 

1 เคร่ือง

0700663089110050 120609 23,500.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

30  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองวดัควำมดันในระบบรีดนม ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110051 120605 230,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

31  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร ระบบบรรจนุ  ำเชื อใส่หลอด ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110053 120609 29,800.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

32  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร อุปกรณ์ดูดของเหลวขนำดเล็ก micropipette 5-50 ไมโครลิตร ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ

 1 เคร่ือง

0700663089110060 120609 7,500.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

33  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์ส ำหรับตรวจท้องสุกร ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110068 120609 80,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

34  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร ตู้เย็นแช่ส ำหรับเก็บน  ำเชื อสดสุกร ขนำดไม่น้อยกวำ่ 230 ลิตร ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1

 เคร่ือง

0700663089110069 120609 10,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

35  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองวดัอุณหภูมิและควำมชื นสัมพัทธแ์บบพกพำ ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110084 120609 15,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

36  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร อุปกรณ์ดูดของเหลวขนำดเล็ก micropipette 100-1000 ไมโครลิตร ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดั

นครรำชสีมำ 1 เคร่ือง

0700663089110086 120609 7,500.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

37  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร เคร่ืองอุ่นแผ่นสไลด์ ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663089110087 120609 9,000.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

38  ศูนย์วจิยัและพัฒนำสุกร ชุดตรวจคุณภำพตัวอสุจใินสุกร พร้อมอุปกรณ์ ต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 ชุด 0700663089120003 120609 1,200,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

39 ศูนย์วจิยัและพัฒนำโคเนื อ รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์  ต ำบลหนองรี อ ำเภอล ำสนธ ิจงัหวดัลพบุรี 1 คัน 0700663089110045 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

40 ศูนย์วจิยัและพัฒนำโคเนื อ เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลหนองรี อ ำเภอล ำสนธ ิจงัหวดัลพบุรี 1

 เคร่ือง

0700663089110058 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

41 ศูนย์วจิยัและพัฒนำโคเนื อ เคร่ืองตัดและสับพืชอำหำรสัตว ์(Double Chop) ชนิดพ่วงท้ำยรถฟำร์มแทรกเตอร์ ต ำบลหนองรี อ ำเภอล ำสนธ ิ

จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

0700663089110065 120605 850,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

กลุ่มงบประมำณ กองคลัง 02-6534444 : 1645



ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน

ชื่อรำยกำร 

จ ำนวน/หน่วยนับ รหัสงบประมำณ
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ผูกพัน
 งบประมำณที่ได้รับ กิจกรรม

42 ศูนย์วจิยัและพัฒนำโคเนื อ รถฟำร์มแทรกเตอร์ แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 110 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ชุดบุงกี๋ ต ำบลหนองรี อ ำเภอ

ล ำสนธ ิจงัหวดัลพบุรี 1 คัน 

0700663089120002 120605 1,900,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

43   ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวช์ัยภูมิ เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอคอนสวรรค์ จงัหวดั

ชัยภูมิ 1 เคร่ือง

0700663089110022 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

44   ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวช์ัยภูมิ รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์  ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชัยภูมิ 1 คัน 0700663089110027 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

45   ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวช์ัยภูมิ แพะแม่พันธุบ์อร์ ต ำบลห้วยไร่ อ ำเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชัยภูมิ 50 ตัว 0700663089110037 120605 3,250,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

46   ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวบ์ุรีรัมย์ ถังเก็บน  ำนมดิบชนิดมีระบบท ำควำมเย็น (cooling tank) ขนำด 1,500 ลิตร  ต ำบลหูท ำนบ อ ำเภอปะค ำ จงัหวดั

บุรีรัมย์ 1 ถัง

0700663089110043 120605 300,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

47   ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวบ์ุรีรัมย์ ชุดรีดนมอัตโนมัติ แบบ Herringbone  ต ำบลหูท ำนบ อ ำเภอปะค ำ จงัหวดับุรีรัมย์ 1 ชุด 0700663089120008 120605 2,675,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

48   ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวศ์รีสะเกษ เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ 1 เคร่ือง

0700663089110019 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

49   ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวท์่ำพระ รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 

คัน

0700663089110082 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

50   ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวท์่ำพระ เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 1 เคร่ือง

0700663089110085 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

51  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตว์

อุบลรำชธำนี

รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลหนองขอน อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จงัหวดั

อุบลรำชธำนี 1 คัน

0700663089110046 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

52  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตว์

อุบลรำชธำนี

เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลหนองขอน อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 

จงัหวดัอุบลรำชธำนี 1 เคร่ือง

0700663089110074 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

53 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวอ์ุดรธำนี รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลเชียงหวำง อ ำเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธำนี 1 คัน 0700663089110009 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

54 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวอ์ุดรธำนี เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลเชียงหวำง อ ำเภอเพ็ญ จงัหวดั

อุดรธำนี 1 เคร่ือง

0700663089110059 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

55 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวส์กลนคร เคร่ืองวดัควำมดันในระบบรีดนม ต ำบลพังขวำ้ง อ ำเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 เคร่ือง 0700663089110006 120605 230,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

56 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวส์กลนคร เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลพังขวำ้ง อ ำเภอเมืองสกลนคร จงัหวดั

สกลนคร 1 เคร่ือง

0700663089110012 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

57 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวส์กลนคร เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตว ์แบบ Single chop ต ำบลพังขวำ้ง อ ำเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 เคร่ือง 0700663089110014 120605 380,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

58 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวส์กลนคร รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลพังขวำ้ง อ ำเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 

คัน

0700663089110028 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

59  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวเ์ชียงใหม่ ตู้ฟักไข่ ขนำด 5,000 ฟอง ต ำบลยุหวำ่ อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 6 เคร่ือง 0700663089110052 120605 1,320,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

กลุ่มงบประมำณ กองคลัง 02-6534444 : 1645
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60  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวเ์ชียงใหม่ เคร่ืองวดัควำมดันในระบบรีดนม ต ำบลยุหวำ่ อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 1 เคร่ือง 0700663089110067 120605 230,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

61  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวแ์พร่ รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลห้วยม้ำ อ ำเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คัน 0700663089110048 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

62  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวพ์ะเยำ รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์  ต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดัพะเยำ 1 คัน 0700663089110047 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

63  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวพ์ะเยำ เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดั

พะเยำ 1 เคร่ือง

0700663089110057 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

64  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวต์ำก รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลไม้งำม อ ำเภอเมืองตำก จงัหวดัตำก 1 คัน 0700663089110010 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

65  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวต์ำก เคร่ืองตัดและสับพืชอำหำรสัตว ์(Double Chop) ชนิดพ่วงท้ำยรถฟำร์มแทรกเตอร์ ต ำบลไม้งำม อ ำเภอเมืองตำก 

จงัหวดัตำก 1 เคร่ือง

0700663089110023 120605 850,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

66  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวต์ำก รถฟำร์มแทรกเตอร์ แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 110 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ชุดบุงกี๋ ต ำบลไม้งำม อ ำเภอ

เมืองตำก จงัหวดัตำก 1 คัน

0700663089120001 120605 1,900,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

67  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวน์ครสวรรค์ รถพ่วงท้ำยขนพืชผลทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลหนองบัว อ ำเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ 1

 คัน

0700663089110054 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

68  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวน์ครสวรรค์ เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลหนองบัว อ ำเภอหนองบัว จงัหวดั

นครสวรรค์ 1 เคร่ือง

0700663089110075 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

69  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวน์ครสวรรค์ ตู้ฟักไข่ ขนำด 5,000 ฟอง ต ำบลหนองบัว อ ำเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์ 1 เคร่ือง 0700663089110079 120605 660,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

70  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวห์นองกวำง เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลเขำชะงุ้ม อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดั

รำชบุรี 1 เคร่ือง

0700663089110061 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

71  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลวงัยำว อ ำเภอด่ำนช้ำง จงัหวดั

สุพรรณบุรี 1 เคร่ือง

0700663089110032 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

72  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์  ต ำบลวงัยำว อ ำเภอด่ำนช้ำง จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 คัน 0700663089110070 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

73  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี รถฟำร์มแทรกเตอร์ แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 110 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ชุดบุงกี๋ ต ำบลวงัยำว อ ำเภอ

ด่ำนช้ำง จงัหวดัสุพรรณบุรี 1 คัน

0700663089120007 120605 1,900,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

74  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตว์

สุรำษฏร์ธำนี

รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลมะลวน อ ำเภอพุนพิน จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 1 คัน 0700663089110055 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

75  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตว์

นครศรีธรรมรำช

เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลควนชุม อ ำเภอร่อนพิบูลย์ จงัหวดั

นครศรีธรรมรำช 1 เคร่ือง

0700663089110076 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

76  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวก์ระบี่ แพะแม่พันธุบ์อร์ ต ำบลกระบี่น้อย อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 50 ตัว 0700663089110083 120605 3,250,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

77  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวเ์ทพำ เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลเกำะสะบ้ำ อ ำเภอเทพำ จงัหวดั

สงขลำ 1 เคร่ือง

0700663089110064 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

กลุ่มงบประมำณ กองคลัง 02-6534444 : 1645



ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน

ชื่อรำยกำร 

จ ำนวน/หน่วยนับ รหัสงบประมำณ
รำยกำร

ผูกพัน
 งบประมำณที่ได้รับ กิจกรรม

78  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวเ์ทพำ รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลเกำะสะบ้ำ อ ำเภอเทพำ จงัหวดัสงขลำ 1 คัน 0700663089110071 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

79  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวต์รัง รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลวงัคีรี อ ำเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 1 คัน 0700663089110029 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

80  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวต์รัง เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลวงัคีรี อ ำเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 1 

เคร่ือง

0700663089110033 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

81 ศูนย์วจิยัและพัฒนำอำหำรสัตว์

นครรำชสีมำ

รถยกขนย้ำยก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 คัน 0700663087120010 120605 2,700,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

82 ศูนย์วจิยัและพัฒนำอำหำรสัตว์

นครรำชสีมำ

รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนำด 95 แรงม้ำ ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 คัน 0700663087120015 120605 1,250,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

83 ศูนย์วจิยัและพัฒนำอำหำรสัตว์

นครรำชสีมำ

เคร่ืองอัดก้อนพืชพร้อมห่อพลำสติก ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 1 เคร่ือง 0700663087120017 120605 5,700,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

84 ส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจไุนโตรเจนเหลวขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 30 ลิตร  ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 2,555  ใบ 0700663087110003 120605 68,985,000.00        อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

85 ส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจนุ  ำเชื อแช่แข็งขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 1.5 ลิตร ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี   4,118  ใบ 0700663087110005 120605 41,180,000.00        อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

86 ส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจนุ  ำเชื อแช่แข็งขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 20 ลิตร  ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี  515  ใบ 0700663087110009 120605 13,905,000.00        อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

87  ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุล์ ำพญำกลำง

ถังบรรจนุ  ำเชื อแช่แข็งขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 600 ลิตร  ต ำบลหนองรี อ ำเภอล ำสนธ ิจงัหวดัลพบุรี  3  ใบ 0700663087120004 120605 4,500,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

88 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุโ์ครงกำรหลวงอินทนนท์

เคร่ืองแช่แข็งน  ำเชื อแบบอัตโนมัติ ต ำบลแม่วนิ อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่ 1  เคร่ือง 0700663087120003 120609 1,950,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

89 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุโ์ครงกำรหลวงอินทนนท์

เคร่ืองบรรจนุ  ำเชื อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ต ำบลแม่วนิ อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่ 1  เคร่ือง 0700663087120007 120609 3,500,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

90 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุโ์ครงกำรหลวงอินทนนท์

ถังบรรจนุ  ำเชื อแช่แข็งขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 600 ลิตร ต ำบลแม่วนิ อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่  2  ใบ 0700663087120009 120605 3,000,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

91  ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุโ์ครงกำรหลวงอินทนนท์

พ่อโคพันธุช์ำร์โรเลส์พันธุแ์ท้ (Charolais) ต ำบลแม่วนิ อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่  4  ตัว 0700663087120013 120605 4,800,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

92 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุโ์ครงกำรหลวงอินทนนท์

เคร่ืองตรวจวเิครำะห์คุณภำพน  ำเชื อ ต ำบลแม่วนิ อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่  1  เคร่ือง 0700663087120019 120609 2,800,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

93  ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุภ์ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ถังบรรจนุ  ำเชื อแช่แข็งขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 600 ลิตร ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  3  ใบ 0700663087120001 120605 4,500,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

กลุ่มงบประมำณ กองคลัง 02-6534444 : 1645



ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน

ชื่อรำยกำร 

จ ำนวน/หน่วยนับ รหัสงบประมำณ
รำยกำร

ผูกพัน
 งบประมำณที่ได้รับ กิจกรรม

94  ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุภ์ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

พ่อโคพันธุแ์องกัสพันธุแ์ท้ (Angus) ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  4  ตัว 0700663087120005 120605 4,800,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

95  ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุภ์ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เคร่ืองแช่แข็งน  ำเชื อแบบอัตโนมัติ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  1  เคร่ือง 0700663087120006 120609 1,950,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

96  ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุภ์ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เคร่ืองตรวจวเิครำะห์คุณภำพน  ำเชื อ ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  1  เคร่ือง 0700663087120011 120609 2,800,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

97  ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุภ์ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เคร่ืองบรรจนุ  ำเชื อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1  

เคร่ือง

0700663087120012 120609 3,500,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

98  ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อแช่แข็งพ่อ

พันธุภ์ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ

พ่อโคพันธุว์ำกิวพันธุแ์ท้ (Wagyu) ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  2  ตัว 0700663087120018 120605 2,400,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

99 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี อุปกรณ์ดูดของเหลวขนำดเล็ก micropipette 20-200 ไมโครลิตร ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 1 

เคร่ือง

0700663089110013 120609 7,500.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

100 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี กล้องจลุทรรศน์ชนิดตัดแสงพร้อมอุปกรณ์  ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 1 ชุด 0700663089110017 120609 450,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

101 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี เคร่ืองวดัอุณหภูมิและควำมชื นสัมพัทธแ์บบพกพำ ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 2 เคร่ือง 0700663089110018 120609 30,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

102 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี อุปกรณ์ดูดของเหลวขนำดเล็ก micropipette 5-50 ไมโครลิตร ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 1 

เคร่ือง

0700663089110020 120609 7,500.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

103 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี อุปกรณ์ดูดของเหลวขนำดเล็ก micropipette 100-1000 ไมโครลิตร ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี

 1 เคร่ือง

0700663089110034 120609 7,500.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

104 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี เคร่ืองดูดจำ่ยสำรละลำย (Pipette aid) ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110039 120609 12,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

105 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี เคร่ืองวดัควำมเข้มข้นของน  ำเชื อสุกร ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110040 120609 135,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

106 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี เคร่ืองวดักรด-ด่ำง ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 1 เคร่ือง 0700663089110073 120609 15,000.00              ขยำยพันธุสั์ตว์

107 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี อุปกรณ์ดูดของเหลวขนำดเล็ก micropipette 10-100ไมโครลิตร ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 1 

เคร่ือง

0700663089110077 120609 7,500.00                ขยำยพันธุสั์ตว์

108 ศูนย์วจิยัและผลิตน  ำเชื อสุกรรำชบุรี ชุดตรวจคุณภำพตัวอสุจใินสุกร พร้อมอุปกรณ์ ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี 1 ชุด 0700663089120005 120609 1,200,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

109 ศูนย์วจิยัเทคโนโลยีชีวภำพกำรย้ำย

ฝำกตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุสั์ตว์

แพะนมต่ำงประเทศพันธุแ์ท้เพศผู้จำกพ่อแม่พันธุท์ี่ผ่ำนกำรประเมินพันธกุรรม พันธุแ์องโกลนูเบียน ต ำบลปำกช่อง 

อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ  4  ตัว

0700663087110006 120605 400,000.00            อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

110 ศูนย์วจิยัเทคโนโลยีชีวภำพกำรย้ำย

ฝำกตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุสั์ตว์

แพะนมต่ำงประเทศพันธุแ์ท้เพศผู้จำกพ่อแม่พันธุท์ี่ผ่ำนกำรประเมินพันธกุรรม พันธุซ์ำแนน ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอ

ปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ  6  ตัว

0700663087110011 120605 600,000.00            อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

111 ศูนย์วจิยัเทคโนโลยีชีวภำพกำรย้ำย

ฝำกตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุสั์ตว์

ถังสต็อคน  ำเชื อแช่แข็งปำกกวำ้ง ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 35 ลิตร ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ  3  ใบ 0700663087110013 120605 81,000.00              อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

กลุ่มงบประมำณ กองคลัง 02-6534444 : 1645



ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน
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112 ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสระบุรี

เคร่ืองตรวจวดัจงัหวะกำรรีดนม ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  2  ชุด 0700663087110012 120605 460,000.00            อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

113 ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสระบุรี

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนำด 2,000 ลิตร แบบนอน  ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  1  ใบ 0700663087120014 120605 1,300,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

114 ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพชลบุรี

เคร่ืองตรวจวดัจงัหวะกำรรีดนม ต ำบลคลองกิ่ว อ ำเภอบ้ำนบึง จงัหวดัชลบุรี  2  ชุด 0700663087110007 120605 460,000.00            อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

115 ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพนครรำชสีมำ

เคร่ืองตรวจวดัจงัหวะกำรรีดนม ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 2  ชุด 0700663087110004 120605 460,000.00            อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

116 ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพนครรำชสีมำ

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนำด 2,000 ลิตร แบบนอน ต ำบลจอหอ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จงัหวดันครรำชสีมำ 1  

ใบ

0700663087120002 120605 1,300,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

117 ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพขอนแก่น

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนำด 2,000 ลิตร แบบนอน ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ใบ 0700663087120016 120605 1,300,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

118 ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพรำชบุรี

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนำด 2,000 ลิตร แบบนอน ต ำบลหนองโพ อ ำเภอโพธำรำม จงัหวดัรำชบุรี  1  ใบ 0700663087120020 120605 1,300,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

119  ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี

ถังสต็อคน  ำเชื อแช่แข็งปำกกวำ้ง ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 35 ลิตร ต ำบลมะลวน อ ำเภอพุนพิน จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี 1  ใบ 0700663087110001 120605 27,000.00              อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

120  ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี

แพะนมต่ำงประเทศพันธุแ์ท้เพศผู้จำกพ่อแม่พันธุท์ี่ผ่ำนกำรประเมินพันธกุรรม พันธุท์็อกเก้นเบิร์ก  ต ำบลมะลวน 

อ ำเภอพุนพิน จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี  4  ตัว

0700663087110002 120605 400,000.00            อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

121  ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี

พ่อแพะพันธุค์ำลำฮำรีเรดพันธุแ์ท้ ต ำบลมะลวน อ ำเภอพุนพิน จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี  5  ตัว 0700663087110010 120605 500,000.00            อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

122  ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ

ถังสต็อคน  ำเชื อแช่แข็งปำกกวำ้ง ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 35 ลิตร ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่จงัหวดัสงขลำ  1  ใบ 0700663087110008 120605 27,000.00              อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

123  ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ

พ่อแพะพันธุบ์อร์พันธุแ์ท้ ต ำบลหำดใหญ ่อ ำเภอหำดใหญ ่จงัหวดัสงขลำ  40  ตัว 0700663087110014 120605 4,000,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

124  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวอ์ุทัยธำนี พ่อพันธุก์ระบือปลัก ต ำบลไผ่เขียว อ ำเภอสวำ่งอำรมณ์ จงัหวดัอุทัยธำนี 6 ตัว 0700663089110038 120605 1,200,000.00          ขยำยพันธุสั์ตว์

125  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตวอ์ุทัยธำนี รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลไผ่เขียว อ ำเภอสวำ่งอำรมณ์ จงัหวดัอุทัยธำนี 1 คัน 0700663089110056 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

126  ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตว์

ประจวบคีรีขันธ์

รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลไชยรำช อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ ์1 คัน

0700663089110030 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

กลุ่มงบประมำณ กองคลัง 02-6534444 : 1645
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127 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตว์

มหำสำรคำม

รถพ่วงท้ำยขนพืชทำงกำรเกษตร ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์  ต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จงัหวดั

มหำสำรคำม 1 เคร่ือง

0700663089110036 120605 250,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

128 ศูนย์วจิยัและบ ำรุงพันธุสั์ตว์

มหำสำรคำม

เคร่ืองตัดพืชอำหำรสัตวแ์บบ Double Chop ชนิดติดท้ำยรถแทรกเตอร์ ต ำบลแวงน่ำง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม 

จงัหวดัมหำสำรคำม 1 เคร่ือง

0700663089110063 120605 180,000.00            ขยำยพันธุสั์ตว์

129  ศูนย์วจิยักำรผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภำพอุบลรำชธำนี

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนำด 2,000 ลิตร แบบนอน ต ำบลหนองขอน อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำนี

 1  ใบ

0700663087120008 120605 1,300,000.00          อำสำปศุสัตวเ์พื่อกำรพัฒนำอำชีพแก่เกษตรกรรำยย่อย

กลุ่มงบประมำณ กองคลัง 02-6534444 : 1645


