


ลําดับที่ หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซ้ือ/

จัดจาง (กอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ

หลังกอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS

 วัน/เดือน/ป ที่คาด

วาจะกอหนี้ผูกพัน
 อยูระหวางขั้นตอน และปญหาอุปสรรค

รวมทั้งสิ้น 202,810,700.00       -                          202,810,700.00      

1 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 800,000.00               800,000.00              

2 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง ปรับปรุงคอกโคปลอยลาน ขยาย 16x40 เมตร 600,000.00               600,000.00              

3  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี
เครื่องตัดพืชอาหารสัตว แบบ Single chop ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม จังหวัด

จันทบุรี 1 เครื่อง
380,000.00               380,000.00              

4  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี รถขนพืชผลทางการเกษตร ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง 250,000.00               250,000.00              

5  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี
เครื่องตัดหญาแบบดรัมโมเวอร ขนาดหนากวาง 1.30 เมตร ตาํบลวังแซม อําเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง
400,000.00               400,000.00              

6  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี
เครื่องวัดความดันในระบบรีดนม ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 

เครื่อง
230,000.00               230,000.00              

7  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี ตูฟกไข ขนาด 5,000 ฟอง ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 4 เครื่อง 880,000.00               880,000.00              

8  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี
ถังเก็บนํ้านมดิบชนิดมีระบบทําความเย็น (cooling tank) ขนาด 1,500 ลิตร 

ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ถัง
300,000.00               300,000.00              

9  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี
ชุดรีดนมอัตโนมัติ แบบ Herringbone ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม จังหวัด

จันทบุรี 1 ชุด
2,675,000.00            2,675,000.00           

10  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวจันทบุรี หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

11  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสระแกว
เครื่องวัดความดันในระบบรีดนม ตําบลตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแกว 1 เครื่อง
230,000.00               230,000.00              

12  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสระแกว หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 400,000.00               400,000.00              

13  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวปราจีนบุรี หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

กรมปศุสัตว

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561   (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 
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ลําดับที่ หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซ้ือ/

จัดจาง (กอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
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ระบบ GFMIS

 วัน/เดือน/ป ที่คาด
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กรมปศุสัตว

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561   (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

14  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
 ตูอบ (Hot air oven) ทศนิยม 1 ตําแหนง ขนาดไมนอยกวา 50 ลิตร ตําบลขนง

พระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
80,000.00                80,000.00               

15  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร เครื่องวัดกรด-ดาง ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 15,000.00                15,000.00               

16  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
เครื่องวัดความเขมขนของนํ้าเช้ือสุกร ตาํบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 1 เครื่อง
135,000.00               135,000.00              

17  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
อุปกรณดูดของเหลวขนาดเล็ก micropipette 20-200 ไมโครลิตร ตําบลขนงพระ

 อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
7,500.00                  7,500.00                 

18  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
อางควบคมุอุณหภูมิขนาดความจุไมนอยกวา 20 ลิตร ตําบลขนงพระ อําเภอปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง
80,000.00                80,000.00               

19  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง  ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 1 เครื่อง
75,000.00                75,000.00               

20  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร พัดลมฟารม ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 32 เครื่อง 358,400.00               358,400.00              

21  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
อุปกรณดูดของเหลวขนาดเล็ก micropipette 10-100 ไมโครลิตร  ตําบลขนง

พระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
7,500.00                  7,500.00                 

22  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
กลองจุลทรรศนชนิดตัดแสงพรอมอุปกรณ ตาํบลขนงพระ อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
450,000.00               450,000.00              

23  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
เครื่องกวนผสมสารละลายดวยแทงแมเหล็กพรอมใหความรอน  ตําบลขนงพระ 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
23,500.00                23,500.00               

24  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
เครื่องวัดความดันในระบบรีดนม ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 1 เครื่อง
230,000.00               230,000.00              

25  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
ระบบบรรจุนํ้าเช้ือใสหลอด ตาํบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1

 เคร่ือง
29,800.00                29,800.00               

26  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
อุปกรณดูดของเหลวขนาดเล็ก micropipette 5-50 ไมโครลิตร ตําบลขนงพระ 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
7,500.00                  7,500.00                 

27  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
เครื่องอัลตราซาวดสําหรับตรวจทองสุกร ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 1 เครื่อง
80,000.00                80,000.00               

28  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
ตูเย็นแชสําหรับเก็บนํ้าเช้ือสดสุกร ขนาดไมนอยกวา 230 ลิตร ตําบลขนงพระ 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
10,000.00                10,000.00               
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ลําดับที่ หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซ้ือ/

จัดจาง (กอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ

หลังกอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS

 วัน/เดือน/ป ที่คาด
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 อยูระหวางขั้นตอน และปญหาอุปสรรค

กรมปศุสัตว

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561   (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

29  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธแบบพกพา ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง

 จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
15,000.00                15,000.00               

30  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
อุปกรณดูดของเหลวขนาดเล็ก micropipette 100-1000 ไมโครลิตร ตําบลขนง

พระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง
7,500.00                  7,500.00                 

31  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร เครื่องอุนแผนสไลด ตําบลขนงพระ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 9,000.00                  9,000.00                 

32  ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร
ชุดตรวจคุณภาพตวัอสุจิในสุกร พรอมอุปกรณ ตาํบลขนงพระ อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด
1,200,000.00            1,200,000.00           

33  ศูนยวิจัยและพัฒนาโคนม หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 400,000.00               400,000.00              

34 ศนูยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
พวงทายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดทายรถแทรกเตอร  ตําบลหนองรี 

อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 คนั
250,000.00               250,000.00              

35 ศนูยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
เครื่องตัดพืชอาหารสัตวแบบ Double Chop ชนิดติดทายรถแทรกเตอร ตําบล

หนองร ีอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง
180,000.00               180,000.00              

36 ศนูยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
เครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว (Double Chop) ชนิดพวงทายรถฟารม

แทรกเตอร ตําบลหนองร ีอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง
850,000.00               850,000.00              

37 ศนูยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

รถฟารมแทรกเตอร แบบขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา 110 แรงมา พรอม

อุปกรณชุดบุงก๋ี ตําบลหนองร ีอําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 คนั 1,900,000.00            1,900,000.00           

38 ศนูยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ปรับปรุงโรงโคพอพันธุ 400,000.00               400,000.00              

39  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวชัยภูมิ แพะแมพันธุบอร ตําบลหวยไร อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 50 ตัว 3,250,000.00            3,250,000.00           

40  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวชัยภูมิ หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

41  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวบุรีรัมย
ถังเก็บนํ้านมดิบชนิดมีระบบทําความเย็น (cooling tank) ขนาด 1,500 ลิตร  

ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย 1 ถัง
300,000.00               300,000.00              

42  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวบุรีรัมย
ชุดรีดนมอัตโนมัติ แบบ Herringbone  ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัด

บุรีรมัย 1 ชุด
2675000 2,675,000.00           

43  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวศรีสะเกษ หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              
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44  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

45  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุบลราชธานี หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

46 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุดรธานี หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

47 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสกลนคร
เครื่องวัดความดันในระบบรีดนม ตําบลพังขวาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร 1 เครื่อง
230,000.00               230,000.00              

48 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสกลนคร
เครื่องตัดพืชอาหารสัตวแบบ Double Chop ชนิดติดทายรถแทรกเตอร ตําบล

พังขวาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง
180,000.00               180,000.00              

49 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสกลนคร
เครื่องตัดพืชอาหารสัตว แบบ Single chop ตําบลพังขวาง อําเภอเมืองสกลนคร

 จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง
380,000.00               380,000.00              

50 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสกลนคร
พวงทายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดทายรถแทรกเตอร ตําบลพังขวาง 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คนั
250,000.00               250,000.00              

51 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสกลนคร หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

52  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม
เครื่องวัดความดันในระบบรีดนม ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

1 เครื่อง
230,000.00               230,000.00              

53  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 400,000.00               400,000.00              

54  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวแพร หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

55  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวพะเยา หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

56  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก
พวงทายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดทายรถแทรกเตอร ตําบลไมงาม อําเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก 1 คนั
250,000.00               250,000.00              

57  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก
เครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว (Double Chop) ชนิดพวงทายรถฟารม

แทรกเตอร ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง
850,000.00               850,000.00              

58  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก
รถฟารมแทรกเตอร แบบขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา 110 แรงมา พรอม

อุปกรณชุดบุงก๋ี ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คนั
1,900,000.00            1,900,000.00           

59  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              
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ลําดับที่ หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซ้ือ/

จัดจาง (กอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ

หลังกอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS

 วัน/เดือน/ป ที่คาด

วาจะกอหนี้ผูกพัน
 อยูระหวางขั้นตอน และปญหาอุปสรรค

กรมปศุสัตว

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561   (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

60  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครสวรรค
ตูฟกไข ขนาด 5,000 ฟอง ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 1 

เครื่อง
660,000.00               660,000.00              

61  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครสวรรค หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 600,000.00               600,000.00              

62 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวพิษณุโลก หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

63  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี
พวงทายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดทายรถแทรกเตอร  ตําบลวังยาว อําเภอ

ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คนั
250,000.00               250,000.00              

64  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี
รถฟารมแทรกเตอร แบบขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา 110 แรงมา พรอม

อุปกรณชุดบุงก๋ี ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คนั
1,900,000.00            1,900,000.00           

65  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี ปรับปรุงพื้นที่ คสล. โรงเลี้ยงแพะ 100,000.00               100,000.00              

66  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฏรธานี หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 400,000.00               400,000.00              

67  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวกระบี่ หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

68  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

69 ศนูยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา
รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาด 95 แรงมา ตําบลปากชอง 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 1 คนั
1,250,000.00            1,250,000.00           

70 สาํนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศสัุตว
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไมตํ่ากวา 30 ลิตร  ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2,555  ใบ
68,985,000.00           68,985,000.00         

71 สาํนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศสัุตว
ถังบรรจุนํ้าเช้ือแชแข็งขนาดไมตํ่ากวา 1.5 ลิตร ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   4,118  ใบ
41,180,000.00           41,180,000.00         

72 สาํนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศสัุตว
ถังบรรจุนํ้าเช้ือแชแข็งขนาดไมตํ่ากวา 20 ลิตร  ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  515  ใบ
13,905,000.00           13,905,000.00         
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ลําดับที่ หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซ้ือ/

จัดจาง (กอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ

หลังกอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS

 วัน/เดือน/ป ที่คาด

วาจะกอหนี้ผูกพัน
 อยูระหวางขั้นตอน และปญหาอุปสรรค

กรมปศุสัตว

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561   (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

73 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือแชแข็งพอพันธุโครงการหลวงอินทนนท
เครื่องแชแข็งนํ้าเชื้อแบบอัตโนมัติ ตาํบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 1  

เครื่อง
1,950,000.00            1,950,000.00           

74 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือแชแข็งพอพันธุโครงการหลวงอินทนนท
เครื่องบรรจุน้ําเช้ือและปดผนึกหลอด พรอมพิมพหลอด ตําบลแมวิน อําเภอแม

วาง จังหวัดเชียงใหม 1  เครื่อง
3,500,000.00            3,500,000.00           

75 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือแชแข็งพอพันธุโครงการหลวงอินทนนท
ถังบรรจุนํ้าเช้ือแชแข็งขนาดไมตํ่ากวา 600 ลิตร ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม  2  ใบ
3,000,000.00            3,000,000.00           

76 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือแชแข็งพอพันธุโครงการหลวงอินทนนท
พอโคพันธุชารโรเลสพันธุแท (Charolais) ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม  4  ตัว
4,800,000.00            4,800,000.00           

77  ศูนยวิจัยและผลติน้ําเช้ือแชแข็งพอพันธุโครงการหลวงอินทนนท
เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเช้ือ ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 1  เครื่อง
2,800,000.00            2,800,000.00           

78   ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถังบรรจุนํ้าเช้ือแชแข็งขนาดไมตํ่ากวา 600 ลิตร ตําบลทาพระ อําเภอเมือง

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน  3  ใบ
4,500,000.00            4,500,000.00           

79   ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พอโคพันธุแองกัสพันธุแท (Angus) ตําบลทาพระ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน  4  ตัว
4,800,000.00            4,800,000.00           

80  ศูนยวิจัยและผลติน้ําเช้ือแชแข็งพอพันธุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื่องแชแข็งนํ้าเชื้อแบบอัตโนมัติ ตาํบลทาพระ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน  1  เครื่อง
1,950,000.00            1,950,000.00           

81  ศูนยวิจัยและผลติน้ําเช้ือแชแข็งพอพันธุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื่องตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเช้ือ ตําบลทาพระ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน  1  เครื่อง
2,800,000.00            2,800,000.00           

82   ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื่องบรรจุน้ําเช้ือและปดผนึกหลอด พรอมพิมพหลอด ตําบลทาพระ อําเภอ

เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1  เครื่อง
3,500,000.00            3,500,000.00           

83  ศูนยวิจัยและผลติน้ําเช้ือแชแข็งพอพันธุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พอโคพันธุวากิวพันธุแท (Wagyu) ตําบลทาพระ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน  2  ตัว
2,400,000.00            2,400,000.00           
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ลําดับที่ หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซ้ือ/

จัดจาง (กอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ

หลังกอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS

 วัน/เดือน/ป ที่คาด

วาจะกอหนี้ผูกพัน
 อยูระหวางขั้นตอน และปญหาอุปสรรค

กรมปศุสัตว

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561   (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

84 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
อุปกรณดูดของเหลวขนาดเล็ก micropipette 20-200 ไมโครลิตร ตําบลหนองโพ

 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
7,500.00                  7,500.00                 

85 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
กลองจุลทรรศนชนิดตัดแสงพรอมอุปกรณ  ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี 1 ชุด
450,000.00               450,000.00              

86 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธแบบพกพา ตําบลหนองโพ อําเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี 2 เครื่อง
30,000.00                30,000.00               

87 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
อุปกรณดูดของเหลวขนาดเล็ก micropipette 5-50 ไมโครลิตร ตําบลหนองโพ 

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
7,500.00                  7,500.00                 

88 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
อุปกรณดูดของเหลวขนาดเล็ก micropipette 100-1000 ไมโครลิตร ตําบล

หนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
7,500.00                  7,500.00                 

89 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
เครื่องดูดจายสารละลาย (Pipette aid) ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี 1 เครื่อง
12,000.00                12,000.00               

90 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
เครื่องวัดความเขมขนของนํ้าเช้ือสุกร ตาํบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี 1 เครื่อง
135,000.00               135,000.00              

91 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี เครื่องวัดกรด-ดาง ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง 15,000.00                15,000.00               

92 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
อุปกรณดูดของเหลวขนาดเล็ก micropipette 10-100ไมโครลิตร ตําบลหนองโพ

 อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง
7,500.00                  7,500.00                 

93 ศนูยวิจัยและผลิตน้ําเช้ือสุกรราชบุรี
ชุดตรวจคุณภาพตวัอสุจิในสุกร พรอมอุปกรณ ตาํบลหนองโพ อําเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี 1 ชุด
1,200,000.00            1,200,000.00           

94 ศนูยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสตัว
แพะนมตางประเทศพันธุแทเพศผูจากพอแมพันธุที่ผานการประเมินพันธุกรรม 

พันธุแองโกลนูเบียน ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  4  ตัว
400,000.00               400,000.00              

95 ศนูยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสตัว
แพะนมตางประเทศพันธุแทเพศผูจากพอแมพันธุที่ผานการประเมินพันธุกรรม 

พันธุซาแนน ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  6  ตัว
600,000.00               600,000.00              

96 ศนูยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการยายฝากตัวออนและเซลลสืบพันธุสตัว
ถังสต็อคนํ้าเช้ือแชแข็งปากกวาง ขนาดไมตํ่ากวา 35 ลิตร ตําบลปากชอง อําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  3  ใบ
81,000.00                81,000.00               

97 ศนูยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
เครื่องตรวจวัดจังหวะการรีดนม ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา 2  ชุด
460,000.00               460,000.00              
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ลําดับที่ หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซ้ือ/

จัดจาง (กอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ

หลังกอหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS

 วัน/เดือน/ป ที่คาด

วาจะกอหนี้ผูกพัน
 อยูระหวางขั้นตอน และปญหาอุปสรรค

กรมปศุสัตว

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

ประจําเดือน  มิถุนายน 2561   (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

98  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานี
แพะนมตางประเทศพันธุแทเพศผูจากพอแมพันธุที่ผานการประเมินพันธุกรรม 

พันธุท็อกเกนเบิรก  ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี  4  ตัว
400,000.00               400,000.00              

99  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎรธานี
พอแพะพันธุคาลาฮารีเรดพันธุแท ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฏรธานี  5  ตัว
500,000.00               500,000.00              

100  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
ถังสต็อคนํ้าเช้ือแชแข็งปากกวาง ขนาดไมตํ่ากวา 35 ลิตร ตําบลหาดใหญ อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา  1  ใบ
27,000.00                27,000.00               

101  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา พอแพะพันธุบอรพันธุแท ตาํบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  40  ตัว 4,000,000.00            4,000,000.00           

102  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี พอพันธุกระบือปลัก ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี 6 ตัว 1,200,000.00            1,200,000.00           

103  ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวประจวบคีรีขันธ หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              

104 ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวมหาสารคาม หลุมหญาหมักคอกกรีต ขนาดความจุ 150 ตัน 200,000.00               200,000.00              
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