
ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจดัสรร  รำยกำร
 

จ ำนวน
หน่วยนับ  งบประมำณคงเหลอื

 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอน

กำรด ำเนินกำร

1 ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม
ปรับปรุงอำคำรชัยอศัวรักษ ์ชัน้ล่ำง,ชัน้สำม และอำคำรอศุภรำช ชัน้ล่ำง

1 งำน 1,495,000.00          อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

2 ส ำนกัพัฒนำพันธุ์สัตว์
ระบบโทรศัพท์พื้นฐำน

1 ระบบ 11,130.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

3 ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง
ร้ัวลวดหนำม 7 เส้น ต ำบลวังคีรี อ ำเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง

3,000 เมตร 920,000.00            อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

4 ส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 1
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
3 ชุด 57,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

5 ส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 1
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

ขนำด 30,000 บทีียู
3 เคร่ือง 111,000.00            อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

6 ส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 2
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
3 ชุด 57,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

7 ส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 3
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
2 ชุด 38,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

8 ส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 5
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
2 ชุด 38,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

9 ส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 8
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
3 ชุด 57,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

กรมปศุสัตว์

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง งบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ประจ ำเดือน  มีนำคม 2560   (ณ วนัที่ 7 มีนำคม 2560)

รำยกำรที่ยงัไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS

หน้ำที ่1/6 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจดัสรร  รำยกำร
 

จ ำนวน
หน่วยนับ  งบประมำณคงเหลอื

 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอน

กำรด ำเนินกำร

10 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดสมทุรปรำกำร
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

11 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

12 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดลพบรีุ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไมต่่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบมชี่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ (Cab)
1 คัน 688,000.00            อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

13 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดลพบรีุ
หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตันหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก

1 หลัง 34,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

14 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดลพบรีุ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

15 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

16 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดสระบรีุ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

17 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดชลบรีุ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

18 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดจันทบรีุ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

19 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดตรำด
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

20 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรำ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร
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จ ำนวน
หน่วยนับ  งบประมำณคงเหลอื

 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอน

กำรด ำเนินกำร

21 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดปรำจีนบรีุ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

22 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดนครนำยก
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

23 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดสระแกว้
 ตอกเสำเข็มโครงกำรกอ่สร้ำงอำคำร ส ำนกังำนปศุสัคว์อ ำเภอโคกสูง จังหวัด

สระแกว้ ขนำด 0.18 X 0.18 X 7.00 เมตร
1 งำน 63,500.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

24 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดสระแกว้
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

25 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
2 ชุด 38,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

26 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

27 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดอบุลรำชธำนี
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

28 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภมูิ
ถมดินบริเวณกอ่สร้ำง ขนำด 2,786 ลูกบำศกเ์มตร

1 งำน 204,862.00            อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

29 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภมูิ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

30 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดขอนแกน่
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

31 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดเลย
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร
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 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอน

กำรด ำเนินกำร

32 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดหนองคำย
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
2 ชุด 38,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

33 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดมหำสำรคำม
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนต้ัิงพื้นหรือชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

ขนำด 36,000 บทีียู
2 เคร่ือง 74,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

34 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอด็
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

35 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอด็
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

ขนำด 36,000 บทีียู
2 เคร่ือง 80,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

36 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

37 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

38 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดมกุดำหำร
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

39 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดล ำปำง
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

40 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดพะเยำ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

41 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

42 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดก ำแพงเพชร
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

หน้ำที ่4/6 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจดัสรร  รำยกำร
 

จ ำนวน
หน่วยนับ  งบประมำณคงเหลอื

 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอน

กำรด ำเนินกำร

43 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบรูณ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไมต่่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2ล้อ แบบมชี่องว่ำงด้ำนหลังคนขับ (Cab)
1 คัน 688,000.00            อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

44 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบรูณ์
หลังคำรถบรรทุก ขนำด 1 ตันหลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก

1 หลัง 34,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

45 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดกำญจนบรีุ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

46 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบรีุ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

47 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

48 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

 ขนำด 36,000 บทีียู
2 เคร่ือง 79,600.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

49 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดภเูกต็
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

ขนำด 24,000 บทีียู
2 เคร่ือง 53,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

50 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

ขนำด 36,000 บทีียู
2 เคร่ือง 80,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

51 ส ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
อปุกรณ์ขยำยสเกลอปุกรณ์วัดปริมำตรของเหลว ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมอืง

ปทุมธำน ีจังหวัดปทุมธำนี
4 ชิน้ 20,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

52 ส ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกะบอกสูบไมต่่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ
1 คัน 787,000.00            อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

53 ส ำนกังำนปศุสัตว์จังหวัดบงึกำฬ
เคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชือ้ แบบใช้แรงดันของเหลว ชนดิต้ังพื้น ขนำด 4.8 แรงมำ้ 

พร้อมอปุกรณ์
1 ชุด 19,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

หน้ำที ่5/6 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจดัสรร  รำยกำร
 

จ ำนวน
หน่วยนับ  งบประมำณคงเหลอื

 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอน

กำรด ำเนินกำร

54
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิติดผนงั (มรีะบบฟอกอำกำศ) ขนำด 

18,000 บทีียู
2 เคร่ือง 42,000.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

55
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)

ตู้เย็นควบคุมอณุหภมู ิ4 องศำเซลเซียส ขนำดควำมจุไมน่อ้ยกว่ำ 350 ลิตร
2 ตู้ 74,900.00              อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำร

รวมทัง้สิน้ 6,413,992.00        

หน้ำที ่6/6 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)


