
ล ำดบั

ที่

หน่วยงำนที่ไดร้ับจดัสรร รหัสงบประมำณที่ใช้ใน

กำรเบิกจำ่ย

รำยกำร  งบประมำณที่
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1 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0700630008110233 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร

            848,000

2 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0700630008120048 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูระบบงานสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลังขอ้มลูเชงิ
ธรุกจิของกรมปศุสัตวส่์าหรับรายงานเชงิวเิคราะห์ส่าหรับผู้บริหาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร

        31,532,700

3 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0700630008120049 โครงการพัฒนาระบบรวบรวมติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว ์ด้วยเทคโนโลยี
Blockch30008in แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร

         8,545,400

4 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700625045110001 เคร่ืองผสมสารละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร              30,000

5 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700630008110087 เคร่ืองพ่นน้่ายาฆา่เชื้อแบบละอองฝอยชนิดชาร์จแบตเตอร่ี แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร

             77,100

6 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700630008110091 เคร่ืองผลิตน้่าบริสุทธิด้์วยระบบ Deionization พร้อมอปุกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร

            360,000

7 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700630008110092 เคร่ืองพ่นน้่ายาฆา่เชื้อแบบละอองฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร              48,200

8 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700630008110094 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,500 ANSILumens แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร
กรุงเทพมหานคร

            267,000

9 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700630008110649 ชดุปั่นผสมตัวอยา่งความเร็ว 2ระดับ พร้อมตัวจบัเวลา แขวงลาดยาว เขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร              65,100

10 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700630008120009 เคร่ืองก่าจดัซากสัตวท์ดลองและขยะติดเชื้อทรงส่ีเหล่ียม ระบบดรายแมคคานิคัลขนาดไมน่้อยกวา่

50 กโิลกรัมต่อชั่วโมง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร

        13,500,000

11 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700630008120015 ตู้ปลอดเชื้อส่าหรับสัตวท์ดลองแขวงลาดยาว เขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร          1,121,300

12 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 0700630008410001 ปรับปรุงอาคารสัตวท์ดลองแบบอาคารปิด แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร          6,000,000

13 ศูนยท์ดสอบและวจิยัคุณภาพชวีวตัถุ

ส่าหรับสัตว์

0700630008420001 ปรับปรุงอาคารทดสอบวคัซีนส่าหรับสุกร ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา         23,696,100

14 ส่านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

0700630008120036 ห้องปฏบิัติการเคล่ือนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเคร่ืองมอื ในการตรวจวเิคราะห์อาหารสัตว ์
และยาสัตว ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร

         3,353,000

15 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 0700630008110053 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร

         1,696,000

16 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110019 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่              22,000

17 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110020 ตู้ล็อกเกอร์ 12 ชอ่ง ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่                6,700

18 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์
เชยีงใหม่

0700630008110022 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ชอ่ง ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่              18,600

19 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110024 ตู้เหล็กแขวนเส้ือกาวน์ ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่              16,000

20 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110031 ตู้เชื่อมแบบเสียบปล๊ัก ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่              22,000

21 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110039 เคร่ืองบรรจคุรีม หรือของเหลวท่าจากสแตนเลส ต่าบลชา้งเผือกอ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดั

เชยีงใหม่

             14,900

22 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110040 โต๊ะสแตนเลสวางของ ขนาด60x40x40 เซนติเมตร ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดั

เชยีงใหม่

             18,000

กรมปศุสตัว์

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง งบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ประจ ำเดอืน มกรำคม  2562  (ณ วนัที่ 23 มกรำคม 2562)
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23 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110041 รถเขน็สแตนเลส ขนาด50x120x50 เซนติเมตร ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดั

เชยีงใหม่

             26,000

24 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110042 เคร่ืองบรรจสุุญญากาศ ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่              80,000

25 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110043 ปืนท่าสลบโค ต่าบลชา้งเผือกอ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่             246,100

26 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110044 เคร่ืองเล่ือยผ่าซาก ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่             385,200

27 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110045 เคร่ืองฉดีน้่าเกลือ ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่             101,700

28 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110046 หมอ้ต้มไส้กรอก ต่าบลชา้งเผือกอ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่             481,500

29 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110047 เคร่ืองคลิป ต่าบลชา้งเผือกอ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่              35,400

30 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008110049 เคร่ืองกวนผสมสารละลายหรือกวนครีม (Overthead Stirrer) ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืง

เชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่

             24,000

31 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

เชยีงใหม่

0700630008120001 เคร่ืองโพรเซสชสี ขนาดไมน่้อยกวา่ 24 ลิตร ต่าบลชา้งเผือกอ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่          4,793,900

32 ส่านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ 0700625045110009 กล้องดิจติอลแบบสะท้อนเลนส์เด่ียวพร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี

             85,000

33 ส่านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ 0700625045120001 เคร่ืองคล่ืนเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) ส่าหรับวเิคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพ
เนื้อ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

         1,200,000

34 ส่านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ 0700630008110353 แพะพ่อพันธุซ์าเนน ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             780,000

35 ส่านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ 0700630008110354 แพะแมพ่ันธุซ์าเนน ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี          7,475,000

36 ส่านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ 0700630008110355 แพะพ่อพันธุบ์อร์ ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี          3,250,000

37 ส่านักพัฒนาพันธุสั์ตว์ 0700630008110356 แพะแมพ่ันธุบ์อร์ ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี         19,500,000

38 ศูนยว์จิยัและพัฒนาสุกร 0700630008110456 สุกรพันธุดู์ร็อค เพศผู้ ต่าบลขนงพระ อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา          1,400,000

39 ศูนยว์จิยัและพัฒนาสุกร 0700630008110457 สุกรพันธุดู์ร็อค เพศเมยี ต่าบลขนงพระ อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา          2,800,000

40 ศูนยว์จิยัและพัฒนาสุกร 0700630008110458 สุกรพันธุล์าร์จไวท์ เพศผู้ ต่าบลขนงพระ อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา          1,400,000

41 ศูนยว์จิยัและพัฒนาสุกร 0700630008110459 สุกรพันธุล์าร์จไวท์ เพศเมยีต่าบลขนงพระ อ่าเภอปากชอ่งจงัหวดันครราชสีมา          2,800,000

42 ศูนยว์จิยัและพัฒนาสุกร 0700630008110460 สุกรพันธุแ์ลนด์เรซ เพศผู้ ต่าบลขนงพระ อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา          1,400,000

43 ศูนยว์จิยัและพัฒนาสุกร 0700630008110461 สุกรพันธุแ์ลนด์เรซ เพศเมยีต่าบลขนงพระ อ่าเภอปากชอ่งจงัหวดันครราชสีมา          2,800,000

44 ศูนยว์จิยัและพัฒนาสุกร 0700630008120056 เคร่ืองตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้่าเชื้อ ต่าบลขนงพระ อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา          1,200,000

45 ศูนยว์จิยัและพัฒนาโคเนื้อ 0700630008110438 เคร่ืองสูบน้่าแบบซับเมสิซิเบิ้ล(SUBMERSIBLE PUMP) ต่าบลหนองรี อ่าเภอล่าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี              21,100

46 ศูนยว์จิยัและพัฒนาโคเนื้อ 0700630008410024 ร้ัวไทล็อก ความสูง 1.50 เมตรพร้อมเสาสูง 2 เมตร ต่าบลหนองรี อ่าเภอล่าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี          1,000,000

47 ศูนยว์จิยัและบ่ารุงพันธุสั์ตวช์ยัภมูิ 0700630008110425 เคร่ืองชั่งน้่าหนักแบบดิจติอลต่าบลห้วยไร่ อ่าเภอคอนสวรรค์จงัหวดัชยัภมูิ              60,000

48 ศูนยว์จิยัและบ่ารุงพันธุสั์ตวท์่าพระ 0700630008110418 เคร่ืองวดัไขมนัสันหลังสุกร ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่จงัหวดัขอนแกน่              95,000

49 ศูนยว์จิยัและบ่ารุงพันธุสั์ตวท์่าพระ 0700630008110426 เคร่ืองชั่งน้่าหนักแบบดิจติอลต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่              60,000

50 ศูนยว์จิยัและบ่ารุงพันธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี 0700630008410026 คอกแพะแกะ ขนาด 10x 30 เมตรต่าบลวงัยาว อ่าเภอด่านชา้งจงัหวดัสุพรรณบุรี          1,474,500

51 ศูนยว์จิยัและบ่ารุงพันธุสั์ตว์

นครศรีธรรมราช

0700630008410023 ร้ัวไทล็อก ความสูง 1.50 เมตรพร้อมเสาสูง 2 เมตร ต่าบลควนชมุ อ่าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

            500,000

52 ศูนยว์จิยัและบ่ารุงพันธุสั์ตวก์ระบี่ 0700630008410025 คอกแพะแกะ ขนาด 10x 30 เมตรต่าบลกระบี่น้อย อ่าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่          1,474,500

53 ศูนยว์จิยัและพัฒนาแพะแกะ 0700630008110439 เคร่ืองสูบน้่าแบบซับเมสิซิเบิ้ล(SUBMERSIBLE PUMP) ต่าบลวงัพญา อ่าเภอรามนั จงัหวดัยะลา              21,100

54 ศูนยว์จิยัและบ่ารุงพันธุสั์ตวเ์ทพา 0700630008410022 ร้ัวไทล็อก ความสูง 1.50 เมตรพร้อมเสาสูง 2 เมตร ต่าบลเกาะสะบ้า อ่าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา             500,000

55 ส่านักพัฒนาอาหารสัตว์ 0700630008110115 เคร่ืองปรับกระแสไฟฟ้าและส่ารองไฟ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              32,100
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56 ส่านักพัฒนาอาหารสัตว์ 0700630008110117 ตู้แชแ่ขง็ -18 องศาเซลเซียสแบบนอน ขนาดไมต่่่ากวา่ 15 คิวใชเ้กบ็ตัวอยา่งหลังทดสอบต่าบลบาง

กะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

             26,000

57 ส่านักพัฒนาอาหารสัตว์ 0700630008120019 เคร่ืองวเิคราะห์ปริมาณสารอนิทรียโ์ดยเทคนิค NearInfrared Spectroscopy พร้อมอปุกรณ์ 

ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

         4,500,000

58 ส่านักพัฒนาอาหารสัตว์ 0700630008120020 ชดุวเิคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชั่น (Combustion) พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

         2,500,000

59 ส่านักพัฒนาอาหารสัตว์ 0700630008120075 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอาหารสัตว ์ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี          8,827,200

60 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวส์ระแกว้ 0700630008110062 ใบมดีดันหน้าดิน ต่าบลคลองไกเ่ถื่อน อ่าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้              75,000

61 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวส์ระแกว้ 0700630008120003 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลคลองไกเ่ถื่อน อ่าเภอคลองหาด 

จงัหวดัสระแกว้

         1,100,000

62 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700628071110001 เคร่ืองชั่งไฟฟ้าแบบดิจติอลขนาดไมน่้อยกวา่ 500 กโิลกรัม ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดั

นครราชสีมา

             15,000

63 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700628071110003 เคร่ืองผสมอาหารทีเอม็อาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา             850,000

64 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700628071110005 เคร่ืองหั่นหญ้าพร้อมอปุกรณ์ ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา             196,000

65 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700628071110007 เคร่ืองหั่นจา่ยหญ้า ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา             986,000

66 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700628071110009 เคร่ืองผสมอาหารแนวนอน ขนาด 1,000 กโิลกรัม ต่าบลปากชอ่งอ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดั
นครราชสีมา

            570,000

67 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700628071110010 เคร่ืองบดวตัถดิุบ แบบต้ังโต๊ะขนาด 300 กโิลกรัม ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดั
นครราชสีมา

             85,000

68 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700628071120001 เคร่ืองบรรจอุาหารสัตวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจ ุต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดั
นครราชสีมา

         1,900,000

69 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700628071120003 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดั
นครราชสีมา

         1,100,000

70 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700628071120006 รถตักล้อยางขนาด 74 แรงมา้ ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา          1,350,000

71 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700630008110061 ใบมดีดันหน้าดิน ต่าบลปากชอ่งอ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา              75,000

72 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700630008110067 เคร่ืองตัด สับพืชอาหารสัตว ์หน้ากวา้ง 125 เซนติเมตร ชนิดติดท้ายแทรคเตอร์ ต่าบลปากชอ่ง

อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา

            795,000

73 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700630008110100 ตู้แชเ่ยน็อณุหภมู ิ- 30 องศาเซลเซียสแบบแนวนอนความจไุมน่้อยกวา่ 400 ลิตร ต่าบลปากชอ่ง 

อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา

            350,000

74 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700630008110101 ตู้เยน็ควบคุมอณุหภมู ิความจไุมน่้อยกวา่ 2,000 ลิตร ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดั
นครราชสีมา

            570,000

75 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700630008110111 เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต่าแหน่ง ชั่งน้่าหนักได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 220กรัม ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปาก
ชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา

            180,000

76 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700630008110112 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมพีร้อมอปุกรณ์ ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา             353,100

77 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครราชสีมา

0700630008110477 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000บีที

ย ูต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา

            111,800

78 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700630008120004 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่งจงัหวดั
นครราชสีมา

         1,100,000

79 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

0700630008120016 กล้องจลุทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชดุถา่ยภาพดิจติอลความละเอยีดสูงและอปุกรณ์
ประมวลผล ต่าบลปากชอ่งอ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา

         1,200,000
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80 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์ 0700630008110368 เคร่ืองสูบฉดีมลูสัตว ์ขนาดไมน่้อยกวา่ 3,000 ลิตร ต่าบลหูท่านบ อ่าเภอปะค่า จงัหวดับุรีรัมย์             600,000

81 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์ 0700630008120072 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลหูท่านบ อ่าเภอปะค่าจงัหวดับุรีรัมย์          1,100,000

82 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวย์โสธร 0700630008110478 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลลุมพุกอ่าเภอค่าเขื่อนแกว้ จงัหวดัยโสธร

            848,000

83 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวร้์อยเอด็ 0700630008110480 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลสระคูอ่าเภอสุวรรณภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็

            848,000

84 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวอ์ดุรธานี 0700630008110063 ใบมดีดันหน้าดิน ต่าบลเมอืงเพียอ่าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี              75,000

85 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวอ์ดุรธานี 0700630008110369 เคร่ืองสูบฉดีมลูสัตว ์ขนาดไมน่้อยกวา่ 3,000 ลิตร ต่าบลเมอืงเพีย อ่าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี             600,000

86 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวอ์ดุรธานี 0700630008110378 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลเมอืงเพียอ่าเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี

            848,000

87 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวอ์ดุรธานี 0700630008120005 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลเมอืงเพีย อ่าเภอกดุจบัจงัหวดั

อดุรธานี

         1,100,000

88 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวอ์ดุรธานี 0700630008120073 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ ต่าบลเมอืงเพีย อ่าเภอกดุจบั จงัหวดั
อดุรธานี

         1,100,000

89 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวห์นองคาย 0700630008110481 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลสระใครอ่าเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย

            848,000

90 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม 0700628071110004 เคร่ืองผสมอาหารทีเอม็อาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. ต่าบลโนนตาล อ่าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม             850,000

91 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม 0700628071110006 เคร่ืองหั่นหญ้าพร้อมอปุกรณ์ ต่าบลโนนตาล อ่าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม             196,000

92 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม 0700628071110008 เคร่ืองหั่นจา่ยหญ้า ต่าบลโนนตาล อ่าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม             986,000

93 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม 0700628071120002 เคร่ืองบรรจอุาหารสัตวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจ ุต่าบลโนนตาล อ่าเภอท่าอเุทน จงัหวดั
นครพนม

         1,900,000

94 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม 0700628071120004 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด ขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ ต่าบลโนนตาล อ่าเภอท่าอเุทน 
จงัหวดันครพนม

         1,100,000

95 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม 0700628071120007 รถตักล้อยางขนาด 74 แรงมา้ ต่าบลโนนตาล อ่าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม          1,350,000

96 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม 0700630008110482 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลโนนตาลอ่าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม

            848,000

97 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวล่์าปาง 0700628051110002 เคร่ืองหั่นจา่ยหญ้า ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             986,000

98 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวล่์าปาง 0700628051110003 เคร่ืองผสมอาหารแนวนอน ขนาด 1,000 กโิลกรัม ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             570,000

99 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวล่์าปาง 0700628051110004 เคร่ืองบดวตัถดิุบ แบบต้ังโต๊ะขนาด 300 กโิลกรัม ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง              85,000

100 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวล่์าปาง 0700628051120001 เคร่ืองบรรจอุาหารสัตวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจ ุต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดั

ล่าปาง

         1,900,000

101 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวล่์าปาง 0700628051120003 รถตักล้อยางขนาด 74 แรงมา้ ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง          1,350,000

102 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์

ธานี

0700628072110001 เคร่ืองหั่นหญ้าพร้อมอปุกรณ์ ต่าบลปากฉลุย อ่าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี             196,000

103 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์

ธานี

0700628072110002 เคร่ืองผสมอาหารทีเอม็อาร์ ขนาด 8 ลบ.ม ต่าบลปากฉลุย อ่าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี             850,000

104 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์

ธานี

0700628072110003 เคร่ืองหั่นจา่ยหญ้า ต่าบลปากฉลุย อ่าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี             986,000

105 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์

ธานี

0700628072120001 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ ต่าบลปากฉลุย อ่าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี

         1,100,000
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106 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์

ธานี

0700628072120002 เคร่ืองบรรจอุาหารสัตวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจ ุต่าบลปากฉลุย อ่าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี

         1,900,000

107 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์

ธานี

0700628072120003 รถตักล้อยางขนาด 74 แรงมา้ต่าบลปากฉลุย อ่าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี          1,350,000

108 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวช์มุพร 0700630008110483 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลสลุยอ่าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร

            848,000

109 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ราธวิาส 0700628068110004 เคร่ีองยนต์ดีเซลแบบสูบเดียวพร้อมปั๊มน้่าแบบหอยโขง่ ต่าบลไพรวนั อ่าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส             125,000

110 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ราธวิาส 0700628068120001 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ ต่าบลไพรวนั อ่าเภอตากใบ จงัหวดั

นราธวิาส

         2,200,000

111 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวส์ตูล 0700630008110065 ใบมดีดันหน้าดิน ต่าบลทุ่งนุ้ยอ่าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล              75,000

112 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวส์ตูล 0700630008120007 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลทุ่งนุ้ย อ่าเภอควนกาหลงจงัหวดั

สตูล

         1,100,000

113 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวพ์ัทลุง 0700630008110066 ใบมดีดันหน้าดิน ต่าบลเขายา่อ่าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพัทลุง              75,000

114 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวพ์ัทลุง 0700630008120008 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลเขายา่ อ่าเภอศรีบรรพตจงัหวดั
พัทลุง

         1,100,000

115 ด่านกกักนัสัตวส์งขลา 0700620014110018 ตู้ชวีนิรภยั ระดับ 2 ต่าบลปาดังเบซาร์ อ่าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา             449,400

116 ด่านกกักนัสัตวช์ลบุรี 0700630008120047 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่่ากวา่ 90กโิลวตัต์ ต่าบลทุ่งสุขลา อ่าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

         1,288,000

117 ด่านกกักนัสัตวต์ราด 0700620014110064 เคร่ืองก่าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15กโิลวตัต์ ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด             260,000

118 ด่านกกักนัสัตวเ์ชยีงราย 0700620014110017 ตู้ชวีนิรภยั ระดับ 2 ต่าบลเวยีงอ่าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย             449,400

119 ศูนยว์จิยัและผลิตน้่าเชื้อแชแ่ขง็พ่อพันธุ์
ล่าพญากลาง

0700630008120053 เคร่ืองบรรจนุ้่าเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด ต่าบลหนองรี อ่าเภอล่าสนธ ิจงัหวดัลพบุรี          3,750,000

120 ศูนยว์จิยัและผลิตน้่าเชื้อแชแ่ขง็พ่อพันธุ์
โครงการหลวงอนิทนนท์

0700630008110385 หลังคารถยนต์บรรทุกไนโตรเจนเหลว ต่าบลแมว่นิอ่าเภอแมว่าง จงัหวดัเชยีงใหม่              32,600

121 ศูนยว์จิยัและผลิตน้่าเชื้อแชแ่ขง็พ่อพันธุ์

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

0700630008110336 พ่อพันธุก์ระบือปลัก ต่าบลท่าพระอ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่          1,000,000

122 ศูนยว์จิยัและผลิตน้่าเชื้อแชแ่ขง็พ่อพันธุ์
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

0700630008110337 เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์แบบSingle Chop พร้อมพ่วงท้าย ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่
จงัหวดัขอนแกน่

            133,700

123 ศูนยว์จิยัและผลิตน้่าเชื้อแชแ่ขง็พ่อพันธุ์

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

0700630008410008 โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตรต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่             456,600

124 ศูนยว์จิยัและผลิตน้่าเชื้อสุกรราชบุรี 0700630008110339 อปุกรณ์ส่าหรับฉดีพ่นน้่ายาฆา่เชื้อชนิดฟองโฟม ต่าบลหนองโพอ่าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี              18,900

125 ศูนยว์จิยัและผลิตน้่าเชื้อสุกรราชบุรี 0700630008410003 ปรับปรุงคอกพ่อพันธุสุ์กรพร้อมห้องปฏบิัติการผลิตน้่าเชื้อ ต่าบลหนองโพ อ่าเภอโพธาราม จงัหวดั

ราชบุรี

            896,000

126 ศูนยว์จิยัเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลล์สืบพันธุสั์ตว์

0700630008110363 พ่อแพะพันธุซ์าเนนพันธุแ์ท้ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่งจงัหวดันครราชสีมา             400,000

127 ศูนยว์จิยัเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลล์สืบพันธุสั์ตว์

0700630008110364 แมแ่พะพันธุซ์าเนนพันธุแ์ท้ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่งจงัหวดันครราชสีมา             900,000

128 ศูนยว์จิยัเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลล์สืบพันธุสั์ตว์

0700630008410002 อาคารปฏบิัติการเทคโนโลยชีวีภาพ ต่าบลปากชอ่ง อ่าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา          1,900,000

129 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสีมา

0700630008110384 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบมชีอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) พร้อมหลังคา

รถบรรทุก ขนาด 1 ตันหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กต่าบลจอหอ อ่าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา

            749,000
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130 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

0700630008120063 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไมต่่่ากวา่ 90กโิลวตัต์ ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่

         1,288,000

131 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ

เทคโนโลยชีวีภาพราชบุรี

0700630008110401 เคร่ืองปรับอากาศส่าหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอนิเวอร์เตอร์ที่มค่ีา

ประสิทธภิาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner)

 ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 13000 บีทีย ูต่าบลหนองโพ อ่าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

             45,400

132 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ

เทคโนโลยชีวีภาพราชบุรี

0700630008410007 โรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตรต่าบลหนองโพ อ่าเภอโพธารามจงัหวดัราชบุรี             456,600

133 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 2 0700630008120038 ห้องปฏบิัติการเคล่ือนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเคร่ืองมอื ในการตรวจวเิคราะห์อาหารสัตว ์

และยาสัตว ์ต่าบลหน้าเมอืง อ่าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

         3,353,000

134 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออก

0700630008110209 ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety cabinetclass II) ต่าบลคลองกิ่ว อ่าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี             770,400

135 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออก

0700630008110210 เคร่ืองล้างอไีลซ่าเพล็ท (ELISAWasher) ต่าบลคลองกิ่ว อ่าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี             321,000

136 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออก

0700630008110211 ตู้เยน็ควบคุมอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซียส ขนาดไมต่่่ากวา่ 1,300ลิตร ต่าบลคลองกิ่ว อ่าเภอบ้านบึง 

จงัหวดัชลบุรี

         3,250,000

137 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออก

0700630008110212 ตู้แชแ่ขง็อณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซียส แบบตู้ยนื ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 480 ลิตร ต่าบลคลองกิ่ว 

อ่าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี

         1,170,000

138 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค
ตะวนัออก

0700630008110213 ตู้อบความร้อน (Hot air Oven)ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 100 ลิตรต่าบลคลองกิ่ว อ่าเภอบ้านบึง
จงัหวดัชลบุรี

            130,000

139 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออก

0700630008120030 เคร่ืองตรวจนับจ่านวนโคโลนี และวดัขนาดโซนแบบอตัโนมติั ต่าบลคลองกิ่ว อ่าเภอบ้านบึง จงัหวดั

ชลบุรี

         1,388,000

140 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 3 0700628071120005 เคร่ืองบรรจอุาหารสัตวร์ะบบสุญญากาศแบบ 2 หัวบรรจ ุต่าบลจอหอ อ่าเภอเมอืงนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา

         1,900,000

141 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 3 0700630008120039 ห้องปฏบิัติการเคล่ือนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเคร่ืองมอื ในการตรวจวเิคราะห์อาหารสัตว ์
และยาสัตว ์ต่าบลจอหอ อ่าเภอเมอืงนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

         3,353,000

142 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

มหาสารคาม

0700630008110004 เคร่ืองชั่งวางพื้นสแตนเลส กนัน้่า150 กโิลกรัม ต่าบลเชยีงยนือ่าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม              27,900

143 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม

0700630008110048 เคร่ืองคลิป ต่าบลเชยีงยนื อ่าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม              35,400

144 ศูนยว์จิยัและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์

มหาสารคาม

0700630008120002 ตู้อบไส้กรอก ขนาดความจ ุ100-250 กโิลกรัม ต่าบลเชยีงยนือ่าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม          1,284,000

145 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110144 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ต่าแหน่งขนาด 620 กรัม ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่              60,000

146 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110146 เคร่ืองปั่นผสมสารละลาย (Vortexmixer) ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่              22,800

147 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110150 เคร่ืองอา่นอณุหภมูแิละบันทึกชนิดตัวเลข (digital thermometerwith sensor) ต่าบลท่าพระ 
อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่

             30,000

148 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110198 เคร่ืองก่าจดัไอระเหยสารเคมพีร้อมอปุกรณ์ ต่าบลท่าพระอ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่             278,400

149 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110199 เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2ต่าแหน่ง ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่             150,000

150 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110200 เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต่าแหน่ง ชั่งน้่าหนักได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 220กรัม ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืง

ขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่

            180,000

151 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110201 เคร่ืองดูดของเหลวแบบอเิล็กทรอนิก (Electronic pipette)ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืง จงัหวดั

ขอนแกน่

             96,300
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152 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110202 เคร่ืองดูด-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่              24,000

153 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110204 เคร่ืองตรวจวดัจดุเยอืกแขง็ในน้่านม ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่             570,000

154 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110205 เคร่ืองวดัคุณภาพน้่า(multiparameter) แบบต้ังโต๊ะต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดั

ขอนแกน่

            200,000

155 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110206 เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุมพร้อมอปุกรณ์ ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่             160,500

156 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110207 กล้องจลุทรรศน์ชนิด 2 ตา ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่จงัหวดัขอนแกน่              60,000

157 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110208 ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety CabinetClass ll) ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่             770,400

158 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน)

0700630008110651 เคร่ืองเตรียมบล็อกเนื้อเยื่อ ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่จงัหวดัขอนแกน่             550,000

159 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 0700630008110840 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลชา้งเผือกอ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่

            848,000

160 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวเ์ชยีงราย 0700630008120068 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลบ้านดู่ อ่าเภอเมอืงเชยีงรายจงัหวดั
เชยีงราย

         1,100,000

161 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110078 เคร่ืองปั่นเหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภมูไิด้แบบต้ังโต๊ะ ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง          1,340,000

162 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110082 เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธกุรรม(PCR machine)ต่าบลเวยีงตาลอ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             321,000

163 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110084 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ต่าแหน่งขนาด 620 กรัม ต่าบลเวยีงตาลอ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง              60,000

164 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110085 เคร่ืองบดตัวอยา่งอตัโนมติัโดยใชเ้มด็บีด ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             428,000

165 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110089 เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธกุรรมในหลอดทดลอง ต่าบลเวยีงตาลอ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             200,000

166 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110151 เคร่ืองอา่นอณุหภมูแิละบันทึกชนิดตัวเลข (digital thermometerwith sensor) ต่าบลเวยีงตาล 
อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง

             60,000

167 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110157 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมพีร้อมอปุกรณ์ ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             353,100

168 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110176 เคร่ืองสกดัสารด้วยระบบผ่านเฟสของแขง็ พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดั

ล่าปาง

            180,000

169 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110226 ตู้เกบ็สารเคมขีนาดใหญ่ ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             490,000

170 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110228 เคร่ืองกวนสารชนิดแมเ่หล็กพร้อมให้ความร้อนแบบ 6 ต่าแหน่งต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร

จงัหวดัล่าปาง

             85,000

171 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110229 ชดุระบบผลิตน้่าส่าหรับห้องปฏบิัติการ พร้อมอปุกรณ์ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัรจงัหวดัล่าปาง             593,000

172 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110230 ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต(Laminar flow clean bench) ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดั

ล่าปาง

            320,000

173 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110628 ตู้ดูดไอสารเคมแีบบไร้ท่อ ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             450,000
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174 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110634 ตู้แชแ่ขง็อณุหภมู ิ- 30 องศาเซลเซียสแบบแนวนอนความจไุมน่้อยกวา่ 400 ลิตร ต่าบลเวยีงตาล 

อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง

            295,000

175 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110645 เคร่ืองเขยา่เพลทแนวราบชนิดควบคุมอณุหภมู ิต่าบลเวยีงตาลอ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             321,000

176 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110648 เคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อ ขนาดไมน่้อยกวา่85 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดั

ล่าปาง

            300,000

177 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110664 เคร่ืองล้างท่าความสะอาดคล่ืนความถี่สูง ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 90 ลิตร ต่าบลเวยีงตาลอ่าเภอ

ห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง

            395,900

178 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110671 ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไมน่้อยกวา่ 150 ลิตร ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้าง

ฉตัร จงัหวดัล่าปาง

            450,000

179 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110674 ตู้แชแ่ขง็แบบยนือณุหภมู ิ-30องศาเซลเซียส ขนาดไมน่้อยกวา่650 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลเวยีง

ตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง

            680,000

180 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110679 อา่งน้่าควบคุมอณุหภมูแิบบเขยา่ขนาดไมน่้อยกวา่ 50 ลิตร ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดั

ล่าปาง

            321,000

181 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008110685 ตู้เกบ็สารเคมขีนาดเล็ก ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล่าปาง             140,000

182 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008120010 เคร่ืองเพิ่มประสิทธภิาพสารพันธกุรรมพร้อมระบบตรวจวดัในสภาพจริง ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้าง

ฉตัร จงัหวดัล่าปาง

         2,140,000

183 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

0700630008120025 เคร่ืองวดัจดุเยอืกแขง็ในน้่านมชนิดวดัได้หลายตัวอยา่งแบบต่อเนื่อง ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร
 จงัหวดัล่าปาง

         1,500,000

184 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 0700630008120042 ห้องปฏบิัติการเคล่ือนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเคร่ืองมอื ในการตรวจวเิคราะห์อาหารสัตว ์
และยาสัตว ์ต่าบลท่าทอง อ่าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก

         3,353,000

185 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 7 0700630008110841 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลพระปฐมเจดีย ์อ่าเภอเมอืงนครปฐมจงัหวดันครปฐม

            848,000

186 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 0700630008120044 ห้องปฏบิัติการเคล่ือนที่ (Mobilelab) แบบรถตู้พร้อมเคร่ืองมอื ในการตรวจวเิคราะห์อาหารสัตว ์

และยาสัตว ์ต่าบลมะขามเต้ีย อ่าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

         3,353,000

187 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตว์

นครศรีธรรมราช

0700630008120071 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลร่อนพิบูลย ์อ่าเภอร่อนพิบูลย ์

จงัหวดันครศรีธรรมราช

         1,100,000

188 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน

0700630008110096 ตู้เยน็ ขนาด 16 คิวบิกฟุต ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช             150,000

189 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110097 ตู้เยน็ ขนาด 13 คิวบิกฟุต ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช              38,000

190 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110098 ตู้แชอ่าหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุตต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช             196,000

191 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110099 ตู้แชอ่าหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุตต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช              66,000

192 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110147 เคร่ืองปั่นผสมสารละลาย (Vortexmixer) ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสงจงัหวดันครศรีธรรมราช              57,000

193 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110189 เคร่ืองดูดจา่ยอาหารเล้ียงเชื้ออตัโนมติั ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสงจงัหวดันครศรีธรรมราช             389,200

194 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110203 เคร่ืองดูด-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสงจงัหวดันครศรีธรรมราช              60,000

195 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110214 เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธกุรรม(PCR machine) ชนิดหัวบล็อก 2หัว ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสง

จงัหวดันครศรีธรรมราช

            350,000
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196 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110215 เคร่ืองตีผสมตัวอยา่ง ต่าบลที่วงัอ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช             220,000

197 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110216 เคร่ืองผลิตน้่าแขง็เกล็ด ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช             106,000

198 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110217 เคร่ืองฟลูออโรมเิตอร์ ต่าบลที่วงัอ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช             400,000

199 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110218 เคร่ืองวเิคราะห์สารพันธกุรรมอตัโนมติั ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสงจงัหวดันครศรีธรรมราช             794,000

200 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110219 ชดุ Micropipette ต่าบลที่วงัอ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช             205,000

201 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008110220 ชดุตรวจวดัสารชนิดวดัการเรืองแสง (Fluorescence Detector หรือFlorospectrophotometric

 Detector)ต่าบลที่วงั อ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

            550,000

202 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน

0700630008120035 ตู้แชแ่ขง็อณุหภมูไิมน่้อยกวา่ -80องศาเซลเซียส ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 815 ลิตร ต่าบลที่วงั

อ่าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

         1,388,000

203 ส่านักงานปศุสัตวพ์ื้นที่กรุงเทพมหานคร 0700630008110843 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงแสมด่าเขตบางขนุเทียนกรุงเทพมหานคร

            848,000

204 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมทุรปราการ 0700630008110853 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลส่าโรงกลาง อ่าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ

            848,000

205 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันนทบุรี 0700630008110845 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบางกระสออ่าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี

            848,000

206 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปทุมธานี 0700630008110844 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            848,000

207 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั
พระนครศรีอยธุยา

0700630008110846 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบางปะหันอ่าเภอบางปะหัน จงัหวดัพระครศรีอยธุยา

            848,000

208 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัลพบุรี 0700630008110234 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลท่าหลวงอ่าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี

            848,000

209 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชยันาท 0700630008110029 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลเขาท่าพระ อ่าเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท

            848,000

210 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระบุรี 0700630008110505 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน (จอขนาดไมน่้อยกวา่19 นิ้ว) ต่าบลปากเพรียว อ่าเภอ
เมอืงสระบุรี จงัหวดัสระบุรี

             64,000

211 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระบุรี 0700630008110775 หมอ้ต้มเคร่ืองมอื ต่าบลมวกเหล็กอ่าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี              13,000

212 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระบุรี 0700630008110795 ตู้เกบ็เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต่าบลมวกเหล็ก อ่าเภอมวกเหล็กจงัหวดัสระบุรี              40,000

213 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรี 0700630008110849 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลมาบโป่งอ่าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี

            848,000

214 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัระยอง 0700630008110489 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลเนินพระอ่าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง

            848,000
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215 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัระยอง 0700630008110852 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบ้านฉางอ่าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง

            848,000

216 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบุรี 0700630008110848 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลวงัแซ้มอ่าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี

            848,000

217 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบุรี 0700640040110004 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ต่าบลคลองขดุ อ่าเภอท่าใหม ่จงัหวดั

จนัทบุรี

            814,000

218 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตราด 0700630008110851 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบางพระอ่าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด

            848,000

219 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชงิเทรา 0700630008110511 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน (จอขนาดไมน่้อยกวา่19 นิ้ว) ต่าบลหน้าเมอืง อ่าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

             16,000

220 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชงิเทรา 0700630008110847 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลหน้าเมอืงอ่าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

            848,000

221 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชงิเทรา 0700640040110003 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ต่าบลเขาหินซ้อน อ่าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

            814,000

222 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปราจนีบุรี 0700630008110850 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลนาดีอ่าเภอนาดี จงัหวดัปราจนีบุรี

            848,000

223 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระแกว้ 0700630008110490 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลวงัสมบูรณ์ อ่าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้

            848,000

224 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระแกว้ 0700630008110854 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลวงัน้่าเยน็อ่าเภอวงัน้่าเยน็ จงัหวดัสระแกว้

            848,000

225 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระแกว้ 0700630008110855 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลสระแกว้อ่าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้

            848,000

226 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา 0700630008110486 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบัวใหญ่อ่าเภอบัวใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา

            848,000

227 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา 0700630008110856 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลโนนแดงอ่าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา

            848,000

228 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา 0700630008410019 กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลด่านชา้ง อ่าเภอบัวใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา          2,162,000

229 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับุรีรัมย์ 0700630008110858 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลในเมอืงอ่าเภอเมอืงบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย์

            848,000

230 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์ 0700630008110780 หมอ้ต้มเคร่ืองมอื ต่าบลในเมอืงอ่าเภอเมอืงสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์              13,000

231 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์ 0700630008110800 ตู้เกบ็เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต่าบลในเมอืง อ่าเภอเมอืงสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์              40,000
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232 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์ 0700630008110860 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลในเมอืงอ่าเภอเมอืงสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

            848,000

233 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัศรีสะเกษ 0700630008110859 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลพิมายอ่าเภอปรางค์กู่ จงัหวดัศรีสะเกษ

            848,000

234 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชยัภมูิ 0700630008110857 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลคอนสารอ่าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ

            848,000

235 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอ่านาจเจริญ 0700630008110487 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลเสนางคนิคม อ่าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ่านาจเจริญ

            848,000

236 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอ่านาจเจริญ 0700630008110861 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลนาหวา้อ่าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ่านาจเจริญ

            848,000

237 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบัวล่าภู 0700630008110868 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลนากลางอ่าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล่าภู

            848,000

238 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเลย 0700630008110865 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลกดุป่องอ่าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย

            848,000

239 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเลย 0700630008410015 กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลท่าล่ี อ่าเภอท่าล่ีจงัหวดัเลย          2,162,000

240 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองคาย 0700630008110867 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลเฝ้าไร่อ่าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

            848,000

241 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัร้อยเอด็ 0700630008410013 กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลทุ่งเขาหลวง อ่าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอด็          2,162,000

242 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสกลนคร 0700630008110803 ตู้เกบ็เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต่าบลธาตุเชงิชมุ อ่าเภอเมอืงสกลนครจงัหวดั

สกลนคร

             40,000

243 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสกลนคร 0700630008110866 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลกดุบากอ่าเภอกดุบาก จงัหวดัสกลนคร

            848,000

244 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครพนม 0700630008110863 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลนาแกอ่าเภอนาแก จงัหวดันครพนม

            848,000

245 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมกุดาหาร 0700630008110864 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลค่าอาฮวนอ่าเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร

            848,000

246 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชยีงใหม ่ 0700630008110804 ตู้เกบ็เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต่าบลยหุวา อ่าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่              40,000

247 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชยีงใหม ่ 0700630008110805 ตู้เกบ็เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต่าบลปงต่า อ่าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่              40,000
248 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชยีงใหม่ 0700630008110836 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลแมอ่ายอ่าเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม่

            991,000

249 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชยีงใหม่ 0700640019110001 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบมชีอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) ต่าบลชา้งเผือก 
อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่

            829,000

250 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชยีงใหม่ 0700640019110004 รถจกัรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่             252,500

251 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชยีงใหม่ 0700640040410002 โรงเกบ็หญ้าแห้ง ขนาด 10.00 x28.00 เมตร ต่าบลป่าเมี่ยงอ่าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่          2,750,000
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252 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัล่าพูน 0700630008110871 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบ้านโฮ่งอ่าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล่าพูน

            848,000

253 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัล่าปาง 0700630008110484 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลวเิชตนครอ่าเภอแจห้่ม จงัหวดัล่าปาง

            848,000

254 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัล่าปาง 0700630008110870 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลป่าตันอ่าเภอแมท่ะ จงัหวดัล่าปาง

            848,000

255 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอตุรดิตถ์ 0700630008110874 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลแสนตออ่าเภอน้่าปาด จงัหวดัอตุรดิตถ์

            848,000

256 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแพร่ 0700630008110872 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลในเวยีงอ่าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่

            848,000

257 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัน่าน 0700630008110837 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลเชยีงกลางอ่าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน

            991,000

258 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพะเยา 0700630008110485 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลดอกค่าใต้อ่าเภอดอกค่าใต้ จงัหวดัพะเยา

            848,000

259 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแมฮ่่องสอน 0700630008110838 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลจองค่าอ่าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน

            991,000

260 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแมฮ่่องสอน 0700640019110003 รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา ต่าบลสบเมย อ่าเภอสบเมย จงัหวดัแมฮ่่องสอน              81,600

261 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครสวรรค์ 0700630008110548 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน (จอขนาดไมน่้อยกวา่19 นิ้ว) ต่าบลนครสวรรค์ตกอ่าเภอ

เมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์

             16,000

262 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครสวรรค์ 0700630008110873 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลหนองกลับอ่าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์

            848,000

263 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครสวรรค์ 0700630008410020 กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลหนองบัว อ่าเภอหนองบัว จงัหวดันครสวรรค์          2,162,000
264 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอทุัยธานี 0700630008110875 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลอทุัยใหมอ่่าเภอเมอืงอทุัยธานี จงัหวดัอทุัยธานี

            848,000

265 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพิษณุโลก 0700630008410014 กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลในเมอืง อ่าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก          2,162,000

266 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ 0700630008110876 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลสะเดียงอ่าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์

            848,000

267 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรี 0700630008110488 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกกลาสหรือเหล็ก 

ต่าบลหนองโพอ่าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

            848,000

268 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุพรรณบุรี 0700630008110878 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลร้ัวใหญ่อ่าเภอเมอืงสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี

            848,000

269 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบุรี 0700630008110809 ตู้เกบ็เวชภณัฑ์ อปุกรณ์การแพทย ์และสารเคม ีต่าบลเขาใหญ่ อ่าเภอชะอ่า จงัหวดัเพชรบุรี              40,000
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270 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักระบี่ 0700630008110883 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลไสไทยอ่าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่

            848,000

271 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพังงา 0700630008110884 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลท้ายเหมอืง อ่าเภอท้ายเหมอืง จงัหวดัพังงา

            848,000

272 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัภเูกต็ 0700630008110885 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลตลาดใหญ่อ่าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็

            848,000

273 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี 0700630008110881 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบ้านนาอ่าเภอบ้านนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

            848,000

274 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชมุพร 0700630008110882 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลนาชะองัอ่าเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร

            848,000

275 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา  0700630008110842 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลเขารูปชา้งอ่าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

            848,000

276 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสตูล 0700630008110891 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลคลองขดุอ่าเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล

            848,000

277 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง 0700630008110886 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลยา่นตาขาวอ่าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง

            848,000

278 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง 0700630008110713 กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา ต่าบลคูหาสวรรค์ อ่าเภอเมอืงพัทลุงจงัหวดัพัทลุง              60,000

279 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง 0700630008110733 เสาให้น้่าเกลือสแตนเลส ต่าบลคูหาสวรรค์ อ่าเภอเมอืงพัทลุงจงัหวดัพัทลุง                4,000

280 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง 0700630008110753 โต๊ะรักษาและผ่าตัด ชนิดสแตนเลส ต่าบลคูหาสวรรค์ อ่าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง              40,000

281 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง 0700630008110773 รถเขน็ท่าแผล ชนิดสแตนเลสต่าบลคูหาสวรรค์ อ่าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง                5,000

282 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง 0700630008110835 ตู้เยน็ ขนาด 7 คิวบิกฟุต ต่าบลคูหาสวรรค์ อ่าเภอเมอืงพัทลุงจงัหวดัพัทลุง                9,400

283 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง 0700630008110887 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลคูหาสวรรค์อ่าเภอเมอืงพัทลุง จงัหวดัพัทลุง

            848,000

284 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี 0700630008110889 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลรูสะมแิลอ่าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

            848,000

285 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี 0700630008410018 กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลรูสะมแิล อ่าเภอเมอืงปัตตานี จงัหวดัปัตตานี          2,162,000

286 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัยะลา 0700630008110890 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลกายบูอเกาะ อ่าเภอรามนั จงัหวดัยะลา

            848,000

287 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส 0700630008110888 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบางนาคอ่าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส

         1,696,000

288 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส 0700640040110002 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ต่าบลกะลุวอเหนือ อ่าเภอเมอืงนราธวิาส

 จงัหวดันราธวิาส

            814,000
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289 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700617017120002 เคร่ืองวเิคราะห์แยกชนิดและวดัปริมาณสารตกค้างยาสัตว ์ด้วยเทคนิค

โครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูงและตรวจวดัมวลโมเลกลุแบบ triple
quadrupole LC-MS/MS ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

        19,800,000

290 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110140 เคร่ืองล้างปิเปตความถี่สูงชนิดแนวต้ัง ความจไุมน่้อยกวา่ 7 ลิตรต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี

 จงัหวดัปทุมธานี

             60,000

291 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110141 เคร่ืองเขยา่แนวราบซ้ายขวา (Reciprocal shaker) พร้อมอปุกรณ์ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            365,600

292 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110142 เคร่ืองกวนและเตาไฟฟ้า (Hotplate stirrer) ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              47,000

293 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110143 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ต่าแหน่งขนาด 620 กรัม ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             120,000

294 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110145 เคร่ืองปั่นผสมสารละลาย (Vortexmixer) ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              34,200

295 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110148 เคร่ืองฟอกอากาศส่าหรับใชใ้นห้องปฏบิัติการ ชนิดเคล่ือนยา้ยได้ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

             87,000

296 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110149 เคร่ืองอา่นอณุหภมูแิละบันทึกชนิดตัวเลข (digital thermometerwith sensor) ต่าบลบางกะดี 

อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

             30,000

297 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110152 ตู้แชแ่ขง็แบบยนื -20 องศาเซลเซียส ขนาดไมน่้อยกวา่ 690 ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            495,000

298 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110156 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมพีร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             706,200

299 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110158 รถเขน็สเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 60x100x90 เซนติเมตรต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี
 จงัหวดัปทุมธานี

             29,100

300 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110159 เคร่ืองปั่นเหวีย่งความเร็วสูงควบคุมอณุหภมูแิบบต้ังโต๊ะชนิดเปล่ียนหัวปั่นได้ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอ
เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            588,500

301 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110160 รถเขน็เหล็กส่าหรับเขน็ท่อแกส๊ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              39,600

302 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110161 เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ต่าแหน่ง ชั่งน้่าหนักได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 6,200 กรัม พร้อมอปุกรณ์ ต่าบล
บางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            300,000

303 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110162 เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต่าแหน่ง ชั่งน้่าหนักได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 200 กรัม พร้อมอปุกรณ์ ต่าบล
บางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            253,000

304 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110163 เคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อ ขนาดไมน่้อยกวา่ 75 ลิตรและ Data logger พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

         1,380,000

305 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110164 เคร่ืองล้างท่าความสะอาดคล่ืนความถี่สูง ขนาดไมน่้อยกวา่ 30 ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            155,700

306 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110165 เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสง (UV/VIS Spectrophotometer) แบบล่าแสงคู่ พร้อมอปุกรณ์ ต่าบล

บางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            860,000

307 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110166 เคร่ืองบดตัวอยา่ง พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืง ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              85,600

308 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110167 เคร่ืองปั่นสกดัตัวอยา่ง พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             342,400

309 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110168 ตู้เกบ็สารเคม ีประเภทไวไฟต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              65,000

310 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110169 ตู้เตรียมสารส่าหรับงาน PCR ขนาดไมน่้อยกวา่ 4 ฟุต ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี

            180,000

311 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110170 ตู้เยน็ควบคุมอณุหภมู ิ0-4 องศาเซลเซียส ขนาดไมต่่่ากวา่ 1,300ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืง

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

         1,526,000

312 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110171 ตู้ดูดควนัพิษชนิดก่าจดัไอกรดต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             200,000

313 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110172 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดไมน่้อยกวา่ 30 ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี

            209,800

314 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110173 รถเขน็สแตนเลส 1 ชั้น ขนาดประมาณ 96x61x90 เซนติเมตรต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี

             11,000

315 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110174 เคร่ืองปั่นเหวีย่งตกตะกอนชนิดควบคุมอณุหภมูไิด้ -9 ถงึ 40องศาเซลเซียส พร้อมอปุกรณ์ต่าบล

บางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

         3,424,000
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316 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110175 เคร่ืองสกดัสารด้วยระบบผ่านเฟสของแขง็ พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี

จงัหวดัปทุมธานี

            360,000

317 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110177 ตู้แชแ่ขง็แบบยนื อณุหภมู ิ-30องศาเซลเซียส ขนาดไมน่้อยกวา่650 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบาง

กะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี

         2,720,000

318 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110178 ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump)ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              68,000

319 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110179 เคร่ืองดูดจา่ยสารละลายแบบต่อเนื่อง สามารถปรับระดับได้ไมน่้อยกวา่ 10 ระดับ ต่าบลบางกะดี 
อ่าเภอเมอืงปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี

             99,000

320 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110180 เคร่ืองชั่งระบบอเิล็กทรอนิกส์ทศนิยม 2 ต่าแหน่ง ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี

            240,000

321 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110181 เคร่ืองชั่งระบบอเิล็กทรอนิกส์ทศนิยม 4 ต่าแหน่ง ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี

            322,000

322 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110182 เคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อ ขนาดไมน่้อยกวา่75 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี

            620,000

323 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110183 ชดุกล้องจลุทรรศน์ 3 กระบอกตาส่าหรับเทคนิค Bright Field, PhaseContrast และ Dark Field
 พร้อมชดุถา่ยทอดสัญญาณภาพความละเอยีดสูง พร้อมชดุคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์ถา่ยภาพ 

ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี

            630,000

324 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110184 รถเขน็สเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 51x81x88.5 เซนติเมตรต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี

 จงัหวดัปทุมธานี

             29,000

325 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110185 หมอ้ต้มเคร่ืองมอืแพทย ์ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี              74,800

326 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110186 อา่งน้่าควบคุมอณุหภมูแิบบเขยา่ขนาดไมน่้อยกวา่ 45 ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี
จงัหวดัปทุมธานี

            256,800

327 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110187 เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3ต่าแหน่ง ชั่งน้่าหนักได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 620 กรัม ต่าบลบางกะดีอ่าเภอ

เมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            110,000

328 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110188 เคร่ืองดูดจา่ยอาหารเล้ียงเชื้ออตัโนมติั ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             194,600

329 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110190 ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานีจงัหวดัปทุมธานี             417,300

330 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110191 ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard SafetyCabinet Class II ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี

            780,000

331 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110192 ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven)ขนาดความจ ุ720 ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี

            449,400

332 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110193 เคร่ืองชั่งไฟฟ้า ความละเอยีดทศนิยม 5 ต่าแหน่ง ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี

            517,000

333 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110194 เคร่ืองวาง cylinder cup ลงบนจานอาหารเล้ียงเชื้อ ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี

            214,000

334 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110195 ชดุแยกสารพันธกุรรมในแนวนอนพร้อมระบบจา่ยกระแสไฟฟ้าต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี

             93,000

335 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110196 ตู้เตรียมปฏกิริิยา PCR (PCRcabinet) ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              34,300

336 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110197 ตุ้มน้่าหนักมาตรฐาน OIML ClassE2 ขนาด 200 กรัม ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี

             11,000

337 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008110232 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

         1,696,000

338 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008120028 เคร่ืองท่าเจอืจางและจา่ยตัวอยา่งอตัโนมติั ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี          1,583,000

339 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008120029 เคร่ืองท่าแห้งแบบแชแ่ขง็ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี          1,550,000

340 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0700630008120046 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไมต่่่ากวา่ 90กโิลวตัต์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

         1,288,000
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341 ส่านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับึงกาฬ 0700630008110869 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบึงกาฬอ่าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

            848,000

342 ศูนยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด

เทคโนโลยชีวีภาพการปศุสัตว์

0700630008110362 แมโ่คพันธุว์ากวิพันธุแ์ท้ (Wagyu)ต่าบลท่าหลวง อ่าเภอท่าหลวงจงัหวดัลพบุรี          3,500,000

343 ศูนยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยชีวีภาพการปศุสัตว์

0700630008110382 รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซีแบบเกยีร์ธรรมดา ต่าบลท่าหลวงอ่าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี              40,800

344 ศูนยพ์ัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด่าริ  
อ่าเภอด่านซ้าย  จงัหวดัเลย

0700640040410001 โรงเกบ็หญ้าแห้ง ขนาด 10.00 x28.00 เมตร ต่าบลด่านซ้ายอ่าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย          2,750,000

345 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 0700630008110600 สแกนเนอร์ ส่าหรับงานเกบ็เอกสารทั่วไป ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี                3,100

346 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวสุ์พรรณบุรี 0700630008120074 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ ต่าบลวงัยาว อ่าเภอด่านชา้งจงัหวดั

สุพรรณบุรี

         1,100,000

347 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนล่าง)

0700630008120033 ตู้แชแ่ขง็ อณุหภมู-ิ86 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 710 ลิตร ต่าบลนาบัว อ่าเภอเมอืง

สุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์

         1,284,000

348 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

0700630008110153 ตู้แชแ่ขง็แบบยนื -20 องศาเซลเซียส ขนาดไมน่้อยกวา่ 690 ลิตร ต่าบลวงัทอง อ่าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพิษณุโลก

            495,000

349 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

0700630008110221 เคร่ืองกวนและเตาไฟฟ้า (Hotplate stirrer) รับน้่าหนักได้ไมน่้อยกวา่ 15 กโิลกรัม ต่าบลวงัทอง

อ่าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก

             45,000

350 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

0700630008110222 เคร่ืองตีบดผสมตัวอยา่ง(Stomacher)ขนาด 3,500มลิลิลิตร ต่าบลวงัทอง อ่าเภอวงัทอง จงัหวดั
พิษณุโลก

            590,000

351 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

0700630008110223 เคร่ืองวดัความขุ่นของเชื้อจลิุนทรีย ์ต่าบลวงัทองอ่าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก              38,000

352 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค
ตะวนัตก

0700630008110154 ตู้แชแ่ขง็แบบยนื -20 องศาเซลเซียส ขนาดไมน่้อยกวา่ 690 ลิตร ต่าบลเขาชะงุ้ม อ่าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี

            495,000

353 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค
ตะวนัตก

0700630008110224 เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5ต่าแหน่ง พร้อมอปุกรณ์ ต่าบลเขาชะงุ้ม อ่าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี             428,000

354 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัตก

0700630008110225 ตู้เกบ็สารเคมขีนาดใหญ่ ต่าบลเขาชะงุ้ม อ่าเภอโพธารามจงัหวดัราชบุรี             490,000

355 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค
ตะวนัตก

0700630008110227 ตู้อบ (Hot air oven) ขนาดไมน่้อยกวา่ 50 ลิตร ต่าบลเขาชะงุ้มอ่าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี             200,000

356 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัตก

0700630008110244 เคร่ืองปรับอากาศส่าหรับห้องแบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอนิเวอร์เตอร์ที่มค่ีา

ประสิทธภิาพพลังงาน ตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air 

Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 13000 บีทีย ูต่าบลเขาชะงุ้ม อ่าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี

             22,700

357 ศูนยว์จิยัและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าค

ตะวนัตก

0700630008120032 เคร่ืองตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้่านมและโซมาติกเซลล์ ต่าบลเขาชะงุ้ม อ่าเภอโพธารามจงัหวดัราชบุรี         17,200,000

358 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ
พันธุผ์สมเทียมสระบุรี

0700630008410004 โรงเรือนโคพ่อพันธุ ์จ่านวน 10 ตัวต่าบลทับกวาง อ่าเภอแกง่คอยจงัหวดัสระบุรี          2,512,000

359 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ

พันธุผ์สมเทียมขอนแกน่

0700630008110337 เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์แบบSingle Chop พร้อมพ่วงท้าย ต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่

จงัหวดัขอนแกน่

            133,700

360 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ

พันธุผ์สมเทียมขอนแกน่

0700630008410005 โรงเรือนโคพ่อพันธุ ์จ่านวน 10 ตัวต่าบลท่าพระ อ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่          2,512,000

361 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ

พันธุผ์สมเทียมขอนแกน่

0700630008410009 โรงเกบ็เสบียงสัตว ์ต่าบลท่าพระอ่าเภอเมอืงขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่          1,534,000

362 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ

พันธุผ์สมเทียมเชยีงใหม่

0700630008110338 เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์แบบSingle Chop พร้อมพ่วงท้าย ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหม่

จงัหวดัเชยีงใหม่

            133,700
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363 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ

พันธุผ์สมเทียมเชยีงใหม่

0700630008410006 โรงเรือนโคพ่อพันธุ ์จ่านวน 10 ตัวต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่          2,512,000

364 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ

พันธุผ์สมเทียมเชยีงใหม่

0700630008410010 โรงเกบ็เสบียงสัตว ์ต่าบลชา้งเผือก อ่าเภอเมอืงเชยีงใหมจ่งัหวดัเชยีงใหม่          1,534,000

365 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ

พันธุผ์สมเทียมราชบุรี

0700630008110373 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลหนองโพอ่าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี

            848,000

366 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อ
พันธุผ์สมเทียมราชบุรี

0700630008410011 โรงเรือนพักโค ต่าบลหนองโพอ่าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี             361,000

367 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110002 ตู้แช ่-20 องศาเซลเซียส ขนาดไมน่้อยกวา่ 12 คิว ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี

            300,000

368 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110005 เคร่ืองชั่งน้่าหนักดิจติอล 60กโิลกรัม ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              20,000

369 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110011 ตู้แชแ่ขง็ฝาทึบ ความจ ุ1,200ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              75,000

370 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110018 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              27,500

371 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110021 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ชอ่ง ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              12,400

372 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110023 ตู้เหล็กแขวนเส้ือกาวน์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              16,000

373 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110027 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่่ากวา่ 110 กโิลวตัต์ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

            848,000

374 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110030 ตู้เชื่อมแบบเสียบปล๊ัก ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              22,000

375 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110032 เคร่ืองบดเนื้อ ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             610,000

376 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110033 เคร่ืองนวดแฮมแบบสุญญากาศต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             510,000

377 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110034 ชดุพาสเจอร์ไรส์ ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             640,000

378 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110035 เคร่ืองโฮโมจไินเซอร์ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             385,000

379 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110036 เคร่ืองแยกครีม ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             125,000

380 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110037 เคร่ืองปั่นเนย ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              65,000

381 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110038 ชดุผลิตเนยแขง็ ต่าบลบางกะดีอ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี             256,000

382 กองผลิตภณัฑ์ปศุสัตว ์(ศูนยว์จิยัและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ปศุสัตวป์ทุมธาน)ี

0700630008110052 ตู้แชอ่าหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุตต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี              66,000

383 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวก์าญจนบุรี 0700630008110119 เคร่ืองอดัหญ้าแห้ง ขนาด 150เซนติเมตร ต่าบลหนองลู อ่าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี             600,000

384 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวก์าญจนบุรี 0700630008110128 เคร่ืองเกล่ียหญ้ารวมกอง (แบบที่2) ต่าบลหนองลู อ่าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี             220,000
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385 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวก์าญจนบุรี 0700630008110134 เคร่ืองตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ขนาดหน้ากวา้ง 1.30 เมตร ต่าบลหนองลู อ่าเภอสังขละบุรี จงัหวดั

กาญจนบุรี

            400,000

386 ศูนยว์จิยัและพัฒนาอาหารสัตวก์าญจนบุรี 0700630008120069 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงมา้ต่าบลหนองลู อ่าเภอสังขละบุรีจงัหวดั

กาญจนบุรี

         1,100,000

     434,251,500
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