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1 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ครุภณัฑ์ 0700694033110004
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network                    

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
1 เคร่ือง 16,000.00                          16,000.00                         16,000.00                   -                                16,000.00            รอส่งมอบ

2 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ครุภณัฑ์ 0700694033110048
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้)

กรุงเทพมหานคร
3 เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         48,000.00                   -                                48,000.00            รอส่งมอบ

3 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ครุภณัฑ์ 0700694033110103
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

4 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ครุภณัฑ์ 0700694033110159
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี             

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
1 เคร่ือง 14,600.00                          14,600.00                         14,600.00                   -                                14,600.00            รอส่งมอบ

5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภณัฑ์ 0700694033110048
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้)

กรุงเทพมหานคร
3 เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         46,866.00                   1,134.00                         46,866.00            รอส่งมอบ

6 กลุ่มตรวจสอบภายใน ครุภณัฑ์ 0700694033110103
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         15,622.00                   1,378.00                         15,622.00            รอส่งมอบ

7 ส านักงานเลขานุการกรม ครุภณัฑ์ 0700694033110048
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้)

กรุงเทพมหานคร
30 เคร่ือง 480,000.00                        480,000.00                       31,993.00                   448,007.00                      31,993.00            รอส่งมอบ

8 ส านักงานเลขานุการกรม ครุภณัฑ์ 0700694033110103
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

2 เคร่ือง 34,000.00                          34,000.00                         16,900.01                   17,099.99                       16,900.01            รอส่งมอบ

9 กองการเจา้หน้าที่ ครุภณัฑ์ 0700694033110008
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที ่1

(35 หน้า/นาท)ี กรุงเทพมหานคร
8 เคร่ือง 160,000.00                        160,000.00                       90,778.80                   69,221.20                       90,778.80            รอส่งมอบ

10 กองการเจา้หน้าที่ ครุภณัฑ์ 0700694033110048
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้)

กรุงเทพมหานคร
9 เคร่ือง 144,000.00                        144,000.00                       143,997.39                  2.61                               143,997.39          รอส่งมอบ

11 กองการเจา้หน้าที่ ครุภณัฑ์ 0700694033110103
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         14,231.00                   2,769.00                         14,231.00            รอส่งมอบ

12 กองคลัง ครุภณัฑ์ 0700679004110003
 ตู้เกบ็เอกสารแบบรางเล่ือนระบบพวงมาลัยหมุน

1 ชุด 96,300.00                          96,300.00                         96,300.00                   -                                96,300.00            รอส่งมอบ

13 กองคลัง ครุภณัฑ์ 0700694033110048
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

กรุงเทพมหานคร
25 เคร่ือง 400,000.00                        400,000.00                       399,912.50                  87.50                             399,912.50          รอส่งมอบ

14 กองแผนงาน ครุภณัฑ์ 0700679001110012
 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟา้และเข้าเล่มมือโยก

2  เคร่ือง 41,000.00                          41,000.00                         41,000.00                   -                                41,000.00            รอส่งมอบ

15 กองแผนงาน ครุภณัฑ์ 0700694033110048
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

กรุงเทพมหานคร
3  เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         47,989.50                   10.50                             47,989.50            รอส่งมอบ

16 กองแผนงาน ครุภณัฑ์ 0700694033110103
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

3  เคร่ือง 51,000.00                          51,000.00                         50,974.80                   25.20                             50,974.80            รอส่งมอบ

17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครุภณัฑ์ 0700694033110001
 อปุกรณ์ป้องกนัเครือข่าย (Firewall) แบบที ่1 แขวงทุง่พญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
1  ชุด 280,000.00                        280,000.00                       64,200.00                   215,800.00                      64,200.00            รอส่งมอบ

18 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครุภณัฑ์ 0700694033110002
 คอมพวิเตอร์แท็ปแล็ต แบบที ่2 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร
10  เคร่ือง 200,000.00                        200,000.00                       186,180.00                  13,820.00                       186,180.00          รอส่งมอบ

19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครุภณัฑ์ 0700694033110003
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 กรุงเทพมหานคร

2  เคร่ือง 240,000.00                        240,000.00                       220,420.00                  19,580.00                       220,420.00          รอส่งมอบ

20 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครุภณัฑ์ 0700694033110004
 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network แขวงทุง่พญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
1  เคร่ือง 16,000.00                          16,000.00                         10,593.00                   5,407.00                         10,593.00            รอส่งมอบ
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21 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครุภณัฑ์ 0700694033110005
 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที ่1      

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
22  เคร่ือง 444,300.00                        444,300.00                       200,090.00                  244,210.00                      200,090.00          รอส่งมอบ

22 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครุภณัฑ์ 0700694033110008
 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที ่1 

(35 หน้า/นาท)ี กรุงเทพมหานคร
1  เคร่ือง 20,000.00                          20,000.00                         6,420.00                     13,580.00                       6,420.00             รอส่งมอบ

23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครุภณัฑ์ 0700694033110048
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

กรุงเทพมหานคร
3  เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         33,705.00                   14,295.00                       33,705.00            รอส่งมอบ

24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครุภณัฑ์ 0700694033110103
 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

4  เคร่ือง 68,000.00                          68,000.00                         59,492.00                   8,508.00                         59,492.00            รอส่งมอบ

25 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679001110005
ถังไนโตรเจนเหลวส าหรับเกบ็ตัวอย่าง ขนาด 35 ลิตร

1 ใบ 62,500.00                          62,500.00                         62,499.99                   0.01                               62,499.99            รอส่งมอบ

26 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679001110010
ตู้บ่มเชื้อควบคุมอณุหภูมิต่ า ขนาดไม่ต่ ากวา่ 400 ลิตร

1 ตู้ 480,000.00                        480,000.00                       479,360.00                  640.00                           479,360.00          รอส่งมอบ

27 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679001110100
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาด 50 ลิตร

1 ถัง 87,800.00                          87,800.00                         87,799.99                   0.01                               87,799.99            รอส่งมอบ

28 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679001120011
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส  ขนาดไม่น้อยกวา่ 700 ลิตร

1 ตู้ 1,350,400.00                      674,000.00                       674,000.00                  -                                674,000.00          รอส่งมอบ

29 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110006
ชุดย่อยสารละลายตัวอย่าง Kjeldahl (Kjeldahl microdigester)

1 ชุด 214,000.00                        214,000.00                       214,000.00                  -                                214,000.00          รอส่งมอบ

30 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110008
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 200 ลิตร

1 ตู้ 200,000.00                        200,000.00                       199,500.00                  500.00                           199,500.00          รอส่งมอบ

31 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110009
ตู้ควบคุมอณุหภูมิตัวอย่างน้ าพร้อมอปุกรณ์บันทึกอณุหภูมิ

1 ตู้ 385,200.00                        315,000.00                       315,000.00                  -                                315,000.00          รอส่งมอบ

32 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110012
ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 280 ลิตร

1 ตู้ 380,000.00                        380,000.00                       374,500.00                  5,500.00                         374,500.00          รอส่งมอบ

33 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110014
เคร่ืองนึง่ฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ ากวา่ 22 ลิตร

1 เคร่ือง 160,000.00                        160,000.00                       155,000.00                  5,000.00                         155,000.00          รอส่งมอบ

34 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110016
กล้องจลุทรรศน์ เทคนิคฟลูออเรสเซนต์

1 เคร่ือง 740,000.00                        740,000.00                       720,000.00                  20,000.00                       720,000.00          รอส่งมอบ

35 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110019
เคร่ือง Fluorescence Polarization

1 เคร่ือง 700,000.00                        700,000.00                       665,540.00                  34,460.00                       665,540.00          รอส่งมอบ

36 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110021
กล้องจลุทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมอปุกรณ์ถ่ายภาพและชุด

ประมวลผล
1 ชุด 900,000.00                        900,000.00                       820,000.00                  80,000.00                       820,000.00          รอส่งมอบ

37 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110068
ตู้บ่มเชื้อควบคุมอณุหภูมิต่ า ขนาดไม่ต่ ากวา่ 400 ลิตร

1 ตู้ 480,000.00                        480,000.00                       479,360.00                  640.00                           479,360.00          รอส่งมอบ

38 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110073
ตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

3 ตู้ 276,000.00                        276,000.00                       276,000.00                  -                                276,000.00          รอส่งมอบ

39 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110130
ครุภัณฑ์ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโครงการจดัซ้ือ

จดัจา้งภาครัฐ รายการตู้ฟกัไข่ขนาด 1,000 ฟอง
1 ชุด 95,000.00                          95,000.00                         94,695.00                   305.00                           94,695.00            รอส่งมอบ

40 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110132
เคร่ืองนึง่ฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 70 ลิตร พร้อมอปุกรณ์

2 ชุด 600,000.00                        600,000.00                       599,200.00                  800.00                           599,200.00          รอส่งมอบ

41 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002110136
ตู้แช่ชนิดควบคุมอณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 480 

ลิตร
1 ตู้ 400,000.00                        400,000.00                       399,110.00                  890.00                           399,110.00          รอส่งมอบ

42 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002120001
เคร่ืองอา่นไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอปุกรณ์

1 ชุด 1,200,000.00                      1,200,000.00                     1,187,700.00               12,300.00                       1,187,700.00        รอส่งมอบ

หน้าที่ 2/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

43 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700679002120002
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 725 ลิตร

1 ตู้ 1,350,000.00                      674,000.00                       674,000.00                  -                                674,000.00          รอส่งมอบ

44 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700694033110003
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 กรุงเทพมหานคร

2 เคร่ือง 240,000.00                        240,000.00                       239,680.00                  320.00                           239,680.00          รอส่งมอบ

45 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700694033110008
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที ่1 

(35 หน้า/นาท)ี กรุงเทพมหานคร
5 เคร่ือง 100,000.00                        100,000.00                       33,170.00                   66,830.00                       33,170.00            รอส่งมอบ

46 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700694033110048
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

กรุงเทพมหานคร
34 เคร่ือง 544,000.00                        544,000.00                       512,958.00                  31,042.00                       512,958.00          รอส่งมอบ

47 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ครุภณัฑ์ 0700694033110103
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         16,585.00                   415.00                           16,585.00            รอส่งมอบ

48
ศูนย์อา้งองิโรคปากและเท้าเปือ่ยภูมิภาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้
ครุภณัฑ์ 0700679002110022

ตู้เพาะเชื้อด้วยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 water-Jacket incubator)
3  ตู้ 1,470,000.00                      930,900.00                       930,900.00                  -                                930,900.00          รอส่งมอบ

49
ศูนย์อา้งองิโรคปากและเท้าเปือ่ยภูมิภาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้
ครุภณัฑ์ 0700679002110071

ตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
1  ตู้ 92,000.00                          92,000.00                         92,000.00                   -                                92,000.00            รอส่งมอบ

50
ศูนย์อา้งองิโรคปากและเท้าเปือ่ยภูมิภาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้
ครุภณัฑ์ 0700679002110127

ตู้แช่แข็งอณุหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 

480 ลิตร
1  ตู้ 375,000.00                        350,000.00                       350,000.00                  -                                350,000.00          รอส่งมอบ

51
ศูนย์อา้งองิโรคปากและเท้าเปือ่ยภูมิภาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้
ครุภณัฑ์ 0700694033110030

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้)
2  เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         32,000.00                   -                                32,000.00            รอส่งมอบ

52
ศูนย์อา้งองิโรคปากและเท้าเปือ่ยภูมิภาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้
ครุภณัฑ์ 0700694033110164

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี ต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
2  เคร่ือง 14,600.00                          14,600.00                         14,600.00                   -                                14,600.00            รอส่งมอบ

53 กลุ่มตรวจสอบชีววตัถุส าหรับสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024120001
ชุดปรับเทียบมาตรฐานทางปริมาตร

1  ชุด 1,979,800.00                      1,979,800.00                     1,979,500.00               300.00                           1,979,500.00        รอส่งมอบ

54 กลุ่มตรวจสอบชีววตัถุส าหรับสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110006
เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 2 kVA ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา
5  เคร่ือง 60,000.00                          60,000.00                         57,780.00                   2,220.00                         57,780.00            รอส่งมอบ

55 กลุ่มตรวจสอบชีววตัถุส าหรับสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110163
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา
1  เคร่ือง 120,000.00                        120,000.00                       119,840.00                  160.00                           119,840.00          รอส่งมอบ

56
ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ

สัตว์
ครุภณัฑ์ 0700694033110048

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

กรุงเทพมหานคร
11  เคร่ือง 176,000.00                        176,000.00                       173,800.00                  2,200.00                         173,800.00          รอส่งมอบ

57
ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ

สัตว์
ครุภณัฑ์ 0700694033110103

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร
1  เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         16,500.00                   500.00                           16,500.00            รอส่งมอบ

58 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวป์ราจนีบุรี ครุภณัฑ์ 0700679001110037
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับผลิตอาหารผสมทีเอม็อาร์

1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       699,780.00                  220.00                           699,780.00          รอส่งมอบ

59 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวป์ราจนีบุรี ครุภณัฑ์ 0700679001110040
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอปุกรณ์

ใบมีดดันดินหน้าและผานไถ
1 คัน 720,000.00                        720,000.00                       718,000.00                  2,000.00                         718,000.00          รอส่งมอบ

60 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวป์ราจนีบุรี ครุภณัฑ์ 0700679001110045
 ชุดพว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตรชนิดติดท้ายแทรกเตอร์

1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       199,000.00                  1,000.00                         199,000.00          รอส่งมอบ

61 ศูนย์วจิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700694033110030
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดันครราชสีมา
3 เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         48,000.00                   -                                48,000.00            รอส่งมอบ

62 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวช์ัยภูมิ ครุภณัฑ์ 0700679001110030
เคร่ืองอดัหญ้าแห้งหน้ากวา้ง ไม่น้อยกวา่ 130 เซนติเมตร แบบใช้เชือก

1 เคร่ือง 500,000.00                        500,000.00                       498,620.00                  1,380.00                         498,620.00          รอส่งมอบ

63 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวช์ัยภูมิ ครุภณัฑ์ 0700694033110036
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัชัยภูมิ
2 เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         31,900.00                   100.00                           31,900.00            รอส่งมอบ

64 ศูนย์วจิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวท์่าพระ ครุภณัฑ์ 0700679001110019

ครุภัณฑ์ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมโครงการจดัซ้ือ

จดัจา้งภาครัฐ รายการตู้ฟกัไข่ ขนาด 5,000 ฟอง ต าบลท่าพระ          

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่

1 ตู้ 199,000.00                        199,000.00                       199,000.00                  -                                199,000.00          รอส่งมอบ

หน้าที่ 3/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

65 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวอ์บุลราชธานี ครุภณัฑ์ 0700679001110029
เคร่ืองอดัหญ้าแห้งหน้ากวา้ง ไม่น้อยกวา่ 130 เซนติเมตร แบบใช้เชือก 

ต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี
1 เคร่ือง 500,000.00                        500,000.00                       498,620.00                  1,380.00                         498,620.00          รอส่งมอบ

66 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวอ์บุลราชธานี ครุภณัฑ์ 0700679001410003
ร้ัวลวดหนาม 7 เส้น ต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี 

จ านวน 3000 เมตร
7 เส้น 920,000.00                        920,000.00                       592,000.00                  328,000.00                      592,000.00          รอส่งมอบ

67 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวส์กลนคร ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700679004410001
อาคารศูนย์รวมนมสถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวส์กลนคร ตามพระราชด าริ 

ต าบลพงัขวา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร
1 แห่ง 1,758,800.00                      1,758,800.00                     1,758,800.00               -                                263,820.00          1,494,980.00        รอส่งมอบ

68 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวแ์ม่ฮ่องสอน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700660030410001
กอ่สร้างโรงเรือนและพืน้ทีเ่ล้ียงสุกรพืน้เมืองแบบคอกรวมกลุ่ม          

ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
1 แห่ง 196,600.00                        196,600.00                       196,600.00                  -                                196,600.00          รอส่งมอบ

69 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวแ์ม่ฮ่องสอน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700660030410005
กอ่สร้างโรงเรือนและพืน้ทีเ่ล้ียงแม่สุกรเล้ียงลูก ต าบลผาบ่อง              

อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
1 แห่ง 98,300.00                          98,300.00                         98,300.00                   -                                98,300.00            รอส่งมอบ

70 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวแ์ม่ฮ่องสอน ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700679001410004
คอกแพะแกะ ขนาด 10X30 เมตร ต าบลผาบ่อง                            

อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
1 คอก 1,474,500.00                      1,474,500.00                     1,300,000.00               174,500.00                      1,300,000.00        รอส่งมอบ

71 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวน์ครสวรรค์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700679001410005
คอกแพะแกะ ขนาด 10X30 เมตร ต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 

จงัหวดันครสวรรค์
1 คอก 1,474,500.00                      1,474,500.00                     1,464,000.00               10,500.00                       1,464,000.00        รอส่งมอบ

72 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวพ์ษิณุโลก ครุภณัฑ์ 0700679001120006
ชุดสปริงเกลิแบบม้วนสายกลับอตัโนมัติ จงัหวดัพษิณุโลก

1 ชุด 1,200,000.00                      1,200,000.00                     1,035,000.00               165,000.00                      1,035,000.00        รอส่งมอบ

73 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700660030410003
กอ่สร้างโรงเรือนและพืน้ทีเ่ล้ียงสุกรพืน้เมืองแบบคอกรวมกลุ่ม          

ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี
1 แห่ง 196,600.00                        196,600.00                       196,600.00                  -                                196,600.00          รอส่งมอบ

74 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700660030410007
กอ่สร้างโรงเรือนและพืน้ทีเ่ล้ียงแม่สุกรเล้ียงลูก ต าบลวงัยาว           

อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี
1 แห่ง 98,300.00                          98,300.00                         98,300.00                   -                                98,300.00            รอส่งมอบ

75 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวน์ครศรีธรรมราช ครุภณัฑ์ 0700694033110075
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดันครศรีธรรมราช
1 เคร่ือง 16,000.00                          16,000.00                         16,000.00                   -                                16,000.00            รอส่งมอบ

76 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวต์รัง ครุภณัฑ์ 0700694033110085
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัตรัง
2 เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         31,800.00                   200.00                           31,800.00            รอส่งมอบ

77 ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700679001110057
เคร่ืองไตเตรทอตัโนมัติ (Titator) ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง           

จงัหวดัปทุมธานี
1 เคร่ือง 250,000.00                        250,000.00                       249,000.00                  1,000.00                         249,000.00          รอส่งมอบ

78 ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700679001120008
เคร่ืองวเิคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอปุกรณ์ จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 1,369,600.00                      1,369,600.00                     1,284,000.00               85,600.00                       1,284,000.00        รอส่งมอบ

79 ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110048
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

กรุงเทพมหานคร
2 เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         32,000.00                   -                                32,000.00            รอส่งมอบ

80 ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110103
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

81 ส านักพฒันาอาหารสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110159
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี              

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
1 เคร่ือง 7,300.00                           7,300.00                          7,300.00                     -                                7,300.00             รอส่งมอบ

82 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวช์ัยนาท ครุภณัฑ์ 0700679001110068
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์            

ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชัยนาท
1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       200,000.00                  -                                200,000.00          รอส่งมอบ

83 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวช์ัยนาท ครุภณัฑ์ 0700679001110078
เคร่ืองตัดพชือาหารสัตว ์แบบ Double Chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 

ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชัยนาท
1 เคร่ือง 180,000.00                        180,000.00                       148,500.00                  31,500.00                       148,500.00          รอส่งมอบ

84 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวช์ัยนาท ครุภณัฑ์ 0700679001110088
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์                  

ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชัยนาท
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

85 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700693022110039
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์               

ต าบลคลองไกเ่ถื่อน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้
1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       200,000.00                  -                                200,000.00          รอส่งมอบ

86 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700693022110051
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์              

ต าบลคลองไกเ่ถื่อน อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

หน้าที่ 4/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

87 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700660030110001
เคร่ืองเขย่าสาร (shaker) ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง               

จงัหวดันครราชสีมา
1 เคร่ือง 50,000.00                          50,000.00                         49,998.96                   1.04                               49,998.96            รอส่งมอบ

88 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700679001110006
เคร่ืองอุ่นสารในหลอดทดลอง (heat block) ต าบลปากช่อง            

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
1 เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         15,586.69                   16,413.31                       15,586.69            รอส่งมอบ

89 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700679001110066
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์                 

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       198,000.00                  2,000.00                         198,000.00          รอส่งมอบ

90 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700679001110094
เคร่ืองเขย่าขวดตัวอย่างแบบ Orbital ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา
1 เคร่ือง 58,900.00                          58,900.00                         49,220.00                   9,680.00                         49,220.00            รอส่งมอบ

91 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700679001110098
ตู้อบ (Hot air oven) ทศนิยม 1 ต าแหน่ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 ลิตร 

ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
1 ตู้ 170,000.00                        170,000.00                       142,096.00                  27,904.00                       142,096.00          รอส่งมอบ

92 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700679001110099
ตู้ดูดไอกรดขนาด 0.70 x 0.80 x 1.90 เมตร ต าบลปากช่อง                 

 อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
1 ตู้ 128,000.00                        128,000.00                       120,000.00                  8,000.00                         120,000.00          รอส่งมอบ

93 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700679001110101
ชุด Micropipette ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา

1 ชุด 37,000.00                          37,000.00                         26,750.00                   10,250.00                       26,750.00            รอส่งมอบ

94 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ครุภณัฑ์ 0700679001120010
ชุดตรวจสารพนัธกุรรมทางชีวโมเลกลุ จงัหวดันครราชสีมา

1 ชุด 1,391,000.00                      1,391,000.00                     999,789.00                  391,211.00                      999,789.00          รอส่งมอบ

95 สถานีพฒันาอาหารสัตวม์หาสารคาม ครุภณัฑ์ 0700679001110087
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

96 สถานีพฒันาอาหารสัตวม์หาสารคาม ครุภณัฑ์ 0700694033110042
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัมหาสารคาม
3 เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         47,937.00                   63.00                             47,937.00            รอส่งมอบ

97 สถานีพฒันาอาหารสัตวส์กลนคร ครุภณัฑ์ 0700679001110053
เคร่ืองบดวตัถุดิบ ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสกลนคร
1 เคร่ือง 150,000.00                        150,000.00                       149,800.00                  200.00                           149,800.00          รอส่งมอบ

98 สถานีพฒันาอาหารสัตวส์กลนคร ครุภณัฑ์ 0700693022110038
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์               

ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร
1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       193,000.00                  7,000.00                         193,000.00          รอส่งมอบ

99 สถานีพฒันาอาหารสัตวส์กลนคร ครุภณัฑ์ 0700693022110050
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์               

ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

100 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวล์ าปาง ครุภณัฑ์ 0700693022110037
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์               

ต าบลเวยีงตาล อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง 1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       200,000.00                  -                                200,000.00          รอส่งมอบ

101 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวล์ าปาง ครุภณัฑ์ 0700693022110049
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

102 สถานีพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบูรณ์ ครุภณัฑ์ 0700679001110003
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์            

ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์
1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       200,000.00                  -                                200,000.00          รอส่งมอบ

103 สถานีพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบูรณ์ ครุภณัฑ์ 0700679001110008
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ต าบลสะเดียง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์
1 ชุด 700,000.00                        697,640.00                       697,640.00                  -                                697,640.00          รอส่งมอบ

104 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบุรี ครุภณัฑ์ 0700693022110052
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์              

ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

105 สถานีพฒันาอาหารสัตวป์ระจวบคีรีขันธ์ ครุภณัฑ์ 0700679001110070
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ ต าบลกยุบุรี 

อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์
1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       200,000.00                  -                                200,000.00          รอส่งมอบ

106 สถานีพฒันาอาหารสัตวป์ระจวบคีรีขันธ์ ครุภณัฑ์ 0700679001110090
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ต าบลกยุบุรี 

อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

107 สถานีพฒันาอาหารสัตวป์ระจวบคีรีขันธ์ ครุภณัฑ์ 0700693022110044
เคร่ืองตัดพชือาหารสัตว ์แบบ Double Chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 

ต าบลกยุบุรี อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์
1 เคร่ือง 180,000.00                        180,000.00                       139,500.00                  40,500.00                       139,500.00          รอส่งมอบ

108 สถานีพฒันาอาหารสัตวช์ุมพร ครุภณัฑ์ 0700679001110055
เคร่ืองบดวตัถุดิบ ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ 

จงัหวดัชุมพร
1 เคร่ือง 150,000.00                        150,000.00                       149,800.00                  200.00                           149,800.00          รอส่งมอบ

หน้าที่ 5/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

109 สถานีพฒันาอาหารสัตวช์ุมพร ครุภณัฑ์ 0700679001110065
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า ต าบลสลุย 

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร
1 คัน 660,000.00                        660,000.00                       659,000.00                  1,000.00                         659,000.00          รอส่งมอบ

110 สถานีพฒันาอาหารสัตวช์ุมพร ครุภณัฑ์ 0700679001110071
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ ต าบลสลุย 

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร
1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       195,000.00                  5,000.00                         195,000.00          รอส่งมอบ

111 สถานีพฒันาอาหารสัตวช์ุมพร ครุภณัฑ์ 0700679001110076
เคร่ืองตัดพชือาหารสัตว ์แบบ Double Chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 

ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร
1 เคร่ือง 180,000.00                        180,000.00                       135,000.00                  45,000.00                       135,000.00          รอส่งมอบ

112 สถานีพฒันาอาหารสัตวช์ุมพร ครุภณัฑ์ 0700679001110091
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ต าบลสลุย 

อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

113 สถานีพฒันาอาหารสัตวพ์ทัลุง ครุภณัฑ์ 0700679001110077
เคร่ืองตัดพชือาหารสัตว ์แบบ Double Chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 

ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง
1 เคร่ือง 180,000.00                        180,000.00                       149,500.00                  30,500.00                       149,500.00          รอส่งมอบ

114 สถานีพฒันาอาหารสัตวพ์ทัลุง ครุภณัฑ์ 0700679001110092
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ต าบลเขาย่า 

อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

115 ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110004
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network แขวงทุง่พญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
2 เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         31,932.01                   67.99                             31,932.01            รอส่งมอบ

116 ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110008
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที ่1 

(35 หน้า/นาท)ี กรุงเทพมหานคร
4 เคร่ือง 80,000.00                          80,000.00                         45,389.40                   34,610.60                       45,389.40            รอส่งมอบ

117 ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110048
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

กรุงเทพมหานคร
10 เคร่ือง 160,000.00                        160,000.00                       159,997.10                  2.90                               159,997.10          รอส่งมอบ

118 ส านักควบคุม ป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110103
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         14,231.00                   2,769.00                         14,231.00            รอส่งมอบ

119 ด่านกกัสัตวห์นองคาย ครุภณัฑ์ 0700694033110010
ระบบกล้อง (CCTV) ต าบลหนองกรอมเกาะ  อ าเภอเมือง            

จงัหวดัหนองคาย
1 ชุด 180,000.00                        180,000.00                       170,000.00                  10,000.00                       170,000.00          รอส่งมอบ

120 ด่านกกัสัตวห์นองคาย ครุภณัฑ์ 0700695021110038
Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน ต าบลหนองกรอมเกาะ  อ าเภอเมือง 

จงัหวดัหนองคาย
1 คัน 900,000.00                        900,000.00                       898,800.00                  1,200.00                         898,800.00          รอส่งมอบ

121 ด่านกกัสัตวห์นองคาย ครุภณัฑ์ 0700695021110050

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ ต าบลหนองกรอมเกาะ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัหนองคาย

1 คัน 896,000.00                        896,000.00                       895,000.00                  1,000.00                         895,000.00          รอส่งมอบ

122 ด่านกกัสัตวห์นองคาย ครุภณัฑ์ 0700695021110074
รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ                        

ต าบลหนองกรอมเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย
1 คัน 44,000.00                          44,000.00                         44,000.00                   -                                44,000.00            รอส่งมอบ

123 ด่านกกัสัตวห์นองคาย ครุภณัฑ์ 0700695021110146
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟตุ ต าบลหนองกรอมเกาะ  อ าเภอเมือง         

จงัหวดัหนองคาย
1 ตู้ 25,000.00                          25,000.00                         25,000.00                   -                                25,000.00            รอส่งมอบ

124 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700694033110011
ระบบกล้อง (CCTV) ต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร

1 ชุด 180,000.00                        180,000.00                       163,800.00                  16,200.00                       163,800.00          รอส่งมอบ

125 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110015
อา่งน้ าควบคุมอณุหภูมิ (Water bath) ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 27,000.00                          27,000.00                         26,964.00                   36.00                             26,964.00            รอส่งมอบ

126 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110033
เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 10,700.00                          10,700.00                         10,700.00                   -                                10,700.00            รอส่งมอบ

127 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110039
Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน ต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมือง           

จงัหวดัมุกดาหาร
1 คัน 900,000.00                        900,000.00                       898,800.00                  1,200.00                         898,800.00          รอส่งมอบ

128 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110057
เคร่ืองปัน่ตกตะกอน ความเร็ว ไม่น้อยกวา่ 14,000 รอบต่อนาที พร้อม

อปุกรณ์ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 300,000.00                        300,000.00                       299,600.00                  400.00                           299,600.00          รอส่งมอบ

129 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110081
เคร่ืองอา่นผลอไีลซ่า (ELISA reader) ต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       449,400.00                  600.00                           449,400.00          รอส่งมอบ

130 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110087
เคร่ืองล้างอไีลซ่าเพล็ท (ELISA Washer) ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 300,000.00                        300,000.00                       299,600.00                  400.00                           299,600.00          รอส่งมอบ

หน้าที่ 6/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)
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131 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110093
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ส าหรับเกบ็ซีร่ัม ต าบลค าอาฮวน           

อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 ตู้ 120,000.00                        120,000.00                       119,840.00                  160.00                           119,840.00          รอส่งมอบ

132 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110099
ตู้เย็นส าหรับเกบ็ชุดทดสอบและสารเคมี ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร
1 ตู้ 80,000.00                          80,000.00                         79,929.00                   71.00                             79,929.00            รอส่งมอบ

133 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110105
เคร่ืองวดั กรด-ด่าง ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร

1 เคร่ือง 42,800.00                          42,800.00                         42,800.00                   -                                42,800.00            รอส่งมอบ

134 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110111
เคร่ืองท าน้ า Deiornized/Reverse Osmosis water ต าบลค าอาฮวน 

อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 60,000.00                          60,000.00                         59,920.00                   80.00                             59,920.00            รอส่งมอบ

135 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110117
เคร่ืองเขย่าผสมสารละลาย Plate shaker ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 109,500.00                        109,500.00                       109,140.00                  360.00                           109,140.00          รอส่งมอบ

136 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110123
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 ul                

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          6,420.00                     80.00                             6,420.00             รอส่งมอบ

137 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110129
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10 - 100 ul            

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          6,420.00                     80.00                             6,420.00             รอส่งมอบ

138 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110135
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20 - 200 ul                

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          6,420.00                     80.00                             6,420.00             รอส่งมอบ

139 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110141
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100 - 1000 ul           

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          6,420.00                     80.00                             6,420.00             รอส่งมอบ

140 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110168
เคร่ืองพน่น้ ายาฆ่าเชื้อแบบอตัโนมัติ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       449,400.00                  600.00                           449,400.00          รอส่งมอบ

141 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110174
ตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติการตรวจสินค้าเกษตร (แบบแผงโซล่าร์เซลล์) ต าบล

ค าอาฮวน  อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
6 ตู้ 3,600,000.00                      3,600,000.00                     3,563,100.00               36,900.00                       3,563,100.00        รอส่งมอบ

142 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110180
เคร่ืองดูด-จา่ยสารละลาย pipette aid ต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมือง 

จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 20,000.00                          20,000.00                         19,902.00                   98.00                             19,902.00            รอส่งมอบ

143 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110186
เคร่ืองดูดจา่ยสารละลายชนิดจา่ยซ้ า ต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมือง จงัหวดั

มุกดาหาร
1 เคร่ือง 200,000.00                        200,000.00                       199,020.00                  980.00                           199,020.00          รอส่งมอบ

144 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110192
รเคร่ืองชั่งน้ าหนักทศนิยม 3 ต าแหน่ง ขนาด 620 กรัม ต าบลค าอาฮวน  

อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 74,000.00                          74,000.00                         73,830.00                   170.00                           73,830.00            รอส่งมอบ

145 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110198
ตู้อบลมร้อนอณุหภูมิไม่น้อยกวา่ 250 องศาเซลเซียส ต าบลค าอาฮวน  

อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 80,000.00                          80,000.00                         79,715.00                   285.00                           79,715.00            รอส่งมอบ

146 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021110204
ตู้เพาะเล้ียงเชื้ออณุหภูมิ 10 - 50 องศาเซลเซียส ต าบลค าอาฮวน           

  อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 100,000.00                        100,000.00                       99,510.00                   490.00                           99,510.00            รอส่งมอบ

147 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021120003
เคร่ืองตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จงัหวดัมุกดาหาร

1 เคร่ือง 2,300,000.00                      2,300,000.00                     2,299,430.00               570.00                           2,299,430.00        รอส่งมอบ

148 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700695021120009
เตาเผาท าลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพษิ          

จงัหวดัมุกดาหาร
1 เคร่ือง 5,000,000.00                      5,000,000.00                     4,974,965.00               25,035.00                       4,974,965.00        รอส่งมอบ

149 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110013
อา่งน้ าควบคุมอณุหภูมิ (Water bath) ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 27,000.00                          27,000.00                         24,610.00                   2,390.00                         24,610.00            รอส่งมอบ

150 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110031
เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 10,700.00                          10,700.00                         8,453.00                     2,247.00                         8,453.00             รอส่งมอบ

151 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110037
Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

1 คัน 900,000.00                        900,000.00                       898,800.00                  1,200.00                         898,800.00          รอส่งมอบ

152 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110049

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด            

จงัหวดัตาก

1 คัน 896,000.00                        896,000.00                       895,000.00                  1,000.00                         895,000.00          รอส่งมอบ
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153 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110055
เคร่ืองปัน่ตกตะกอน ความเร็ว ไม่น้อยกวา่ 14,000 รอบต่อนาที พร้อม

อปุกรณ์ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 300,000.00                        300,000.00                       253,483.00                  46,517.00                       253,483.00          รอส่งมอบ

154 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110079
เคร่ืองอา่นผลอไีลซ่า (ELISA reader) ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดั

ตาก
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       449,000.00                  1,000.00                         449,000.00          รอส่งมอบ

155 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110085
เคร่ืองล้างอไีลซ่าเพล็ท (ELISA Washer) ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 300,000.00                        300,000.00                       299,000.00                  1,000.00                         299,000.00          รอส่งมอบ

156 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110091
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ส าหรับเกบ็ซีร่ัม  ต าบลแม่ปะ           

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก
1 ตู้ 120,000.00                        120,000.00                       119,900.00                  100.00                           119,900.00          รอส่งมอบ

157 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110097
ตู้เย็นส าหรับเกบ็ชุดทดสอบและสารเคมี ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก
1 ตู้ 80,000.00                          80,000.00                         79,900.00                   100.00                           79,900.00            รอส่งมอบ

158 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110103
เคร่ืองวดั กรด-ด่าง ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

1 เคร่ือง 42,800.00                          42,800.00                         32,421.00                   10,379.00                       32,421.00            รอส่งมอบ

159 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110109
เคร่ืองท าน้ า Deiornized/Reverse Osmosis water ต าบลแม่ปะ อ าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 60,000.00                          60,000.00                         55,640.00                   4,360.00                         55,640.00            รอส่งมอบ

160 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110115
เคร่ืองเขย่าผสมสารละลาย Plate shaker ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 109,500.00                        109,500.00                       96,300.00                   13,200.00                       96,300.00            รอส่งมอบ

161 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110121
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 ul  ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          4,922.00                     1,578.00                         4,922.00             รอส่งมอบ

162 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110127
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10 - 100 ul ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          4,922.00                     1,578.00                         4,922.00             รอส่งมอบ

163 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110133
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20 - 200 ul ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          4,922.00                     1,578.00                         4,922.00             รอส่งมอบ

164 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110139
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100 - 1000 ul ต าบลแม่

ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          4,922.00                     1,578.00                         4,922.00             รอส่งมอบ

165 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110172
ตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติการตรวจสินค้าเกษตร (แบบแผงโซล่าร์เซลล์) ต าบล

แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก
6 ตู้ 3,600,000.00                      3,600,000.00                     3,563,100.00               36,900.00                       3,563,100.00        รอส่งมอบ

166 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110178
เคร่ืองดูด-จา่ยสารละลาย pipette aid ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 20,000.00                          20,000.00                         11,556.00                   8,444.00                         11,556.00            รอส่งมอบ

167 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110184
เคร่ืองดูดจา่ยสารละลายชนิดจา่ยซ้ า ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด           

จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 200,000.00                        200,000.00                       171,200.00                  28,800.00                       171,200.00          รอส่งมอบ

168 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110190
เคร่ืองชั่งน้ าหนักทศนิยม 3 ต าแหน่ง ขนาด 620 กรัม ต าบลแม่ปะ อ าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 74,000.00                          74,000.00                         62,060.00                   11,940.00                       62,060.00            รอส่งมอบ

169 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110196
ตู้อบลมร้อนอณุหภูมิไม่น้อยกวา่ 250 องศาเซลเซียส ต าบลแม่ปะ อ าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 80,000.00                          80,000.00                         74,900.00                   5,100.00                         74,900.00            รอส่งมอบ

170 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021110202
ตู้เพาะเล้ียงเชื้ออณุหภูมิ 10 - 50 องศาเซลเซียส ต าบลแม่ปะ           

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก
1 เคร่ือง 100,000.00                        100,000.00                       85,600.00                   14,400.00                       85,600.00            รอส่งมอบ

171 ด่านกกัสัตวต์าก ครุภณัฑ์ 0700695021120001
เคร่ืองตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จงัหวดัตาก

1 เคร่ือง 2,300,000.00                      2,300,000.00                     2,277,000.00               23,000.00                       2,277,000.00        อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ

172 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700694033110014
ระบบกล้อง (CCTV) ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

1 ระบบ 360,000.00                        360,000.00                       360,000.00                  -                                360,000.00          รอส่งมอบ

173 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700694033110081
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัสงขลา
2 เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         32,000.00                   -                                32,000.00            รอส่งมอบ

174 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110006
เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต์ จงัหวดัสงขลา

20 เคร่ือง 240,000.00                        240,000.00                       231,120.00                  8,880.00                         231,120.00          รอส่งมอบ
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175 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110012
เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วตัต์ จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         47,080.00                   920.00                           47,080.00            รอส่งมอบ

176 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110018
อา่งน้ าควบคุมอณุหภูมิ (Water bath จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 54,000.00                          54,000.00                         49,220.00                   4,780.00                         49,220.00            รอส่งมอบ

177 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110024
เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น 

จงัหวดัสงขลา
2 เคร่ือง 60,000.00                          60,000.00                         28,800.00                   31,200.00                       28,800.00            รอส่งมอบ

178 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110030
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิว้          

จงัหวดัสงขลา
2 จอ 80,000.00                          80,000.00                         58,000.00                   22,000.00                       58,000.00            รอส่งมอบ

179 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110036
 เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 21,400.00                          21,400.00                         16,906.00                   4,494.00                         16,906.00            รอส่งมอบ

180 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110042
Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน จงัหวดัสงขลา

2 คัน 1,800,000.00                      1,800,000.00                     1,797,600.00               2,400.00                         1,797,600.00        รอส่งมอบ

181 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110054
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จงัหวดัสงขลา
2 คัน 1,792,000.00                      1,792,000.00                     1,610,000.00               182,000.00                      1,610,000.00        รอส่งมอบ

182 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110060
เคร่ืองปัน่ตกตะกอน ความเร็ว ไม่น้อยกวา่ 14,000 รอบต่อนาที พร้อม

อปุกรณ์ จงัหวดัสงขลา
2 เคร่ือง 600,000.00                        600,000.00                       586,360.00                  13,640.00                       586,360.00          รอส่งมอบ

183 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110066
กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจติอล ความละเอยีด 14 ล้านพกิเซล           

จงัหวดัสงขลา
2 ตัว 14,000.00                          14,000.00                         10,000.00                   4,000.00                         10,000.00            รอส่งมอบ

184 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110072
โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x1080 

พกิเซล ขนาด 40 นิว้ จงัหวดัสงขลา
2 เคร่ือง 34,000.00                          34,000.00                         34,000.00                   -                                34,000.00            รอส่งมอบ

185 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110084
เคร่ืองอา่นผลอไีลซ่า (ELISA reader) จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 900,000.00                        900,000.00                       898,000.00                  2,000.00                         898,000.00          รอส่งมอบ

186 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110090
เคร่ืองล้างอไีลซ่าเพล็ท (ELISA Washer) จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 600,000.00                        600,000.00                       598,000.00                  2,000.00                         598,000.00          รอส่งมอบ

187 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110096
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ส าหรับเกบ็ซีร่ัม จงัหวดัสงขลา

2 ตู้ 240,000.00                        240,000.00                       239,800.00                  200.00                           239,800.00          รอส่งมอบ

188 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110102
ตู้เย็นส าหรับเกบ็ชุดทดสอบและสารเคมี จงัหวดัสงขลา

2 ตู้ 160,000.00                        160,000.00                       159,800.00                  200.00                           159,800.00          รอส่งมอบ

189 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110108
เคร่ืองวดั กรด-ด่าง จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 85,600.00                          85,600.00                         64,842.00                   20,758.00                       64,842.00            รอส่งมอบ

190 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110114
เคร่ืองท าน้ า Deiornized/Reverse Osmosis water จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 120,000.00                        120,000.00                       111,280.00                  8,720.00                         111,280.00          รอส่งมอบ

191 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110120
เคร่ืองเขย่าผสมสารละลาย Plate shaker จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 219,000.00                        219,000.00                       192,600.00                  26,400.00                       192,600.00          รอส่งมอบ

192 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110126
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 ul จงัหวดัสงขลา

2 ชุด 13,000.00                          13,000.00                         9,844.00                     3,156.00                         9,844.00             รอส่งมอบ

193 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110132
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10 - 100 ul         

จงัหวดัสงขลา
2 ชุด 13,000.00                          13,000.00                         9,844.00                     3,156.00                         9,844.00             รอส่งมอบ

194 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110138
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20 - 200 ul         

จงัหวดัสงขลา
2 ชุด 13,000.00                          13,000.00                         9,844.00                     3,156.00                         9,844.00             รอส่งมอบ

195 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110144
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100 - 1000 ul          

จงัหวดัสงขลา
2 ชุด 13,000.00                          13,000.00                         9,844.00                     3,156.00                         9,844.00             รอส่งมอบ

196 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0070065021110150
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟตุ จงัหวดัสงขลา

2 ตู้ 50,000.00                          50,000.00                         48,300.00                   1,700.00                         48,300.00            รอส่งมอบ

หน้าที่ 9/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)
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197 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110156
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด3,500 ANSI Lumens 

จงัหวดัสงขลา
2 เคร่ือง 78,000.00                          78,000.00                         70,000.00                   8,000.00                         70,000.00            รอส่งมอบ

198 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110171
เคร่ืองพน่น้ ายาฆ่าเชื้อแบบอตัโนมัติ จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 900,000.00                        900,000.00                       898,800.00                  1,200.00                         898,800.00          รอส่งมอบ

199 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110177
ตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติการตรวจสินค้าเกษตร (แบบแผงโซล่าร์เซลล์) 

จงัหวดัสงขลา
12 ตู้ 7,200,000.00                      7,200,000.00                     7,126,200.00               73,800.00                       7,126,200.00        รอส่งมอบ

200 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110183
เคร่ืองดูด-จา่ยสารละลาย pipette aid จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 40,000.00                          40,000.00                         23,112.00                   16,888.00                       23,112.00            รอส่งมอบ

201 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110189
เคร่ืองดูดจา่ยสารละลายชนิดจา่ยซ้ า จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 400,000.00                        400,000.00                       342,400.00                  57,600.00                       342,400.00          รอส่งมอบ

202 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110195
เคร่ืองชั่งน้ าหนักทศนิยม 3 ต าแหน่ง ขนาด 620 กรัม จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 148,000.00                        148,000.00                       124,120.00                  23,880.00                       124,120.00          รอส่งมอบ

203 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110201
ตู้อบลมร้อนอณุหภูมิไม่น้อยกวา่ 250 องศาเซลเซียส จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 160,000.00                        160,000.00                       149,800.00                  10,200.00                       149,800.00          รอส่งมอบ

204 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021110207
ตู้เพาะเล้ียงเชื้ออณุหภูมิ 10 - 50 องศาเซลเซียส จงัหวดัสงขลา

2 เคร่ือง 200,000.00                        200,000.00                       171,200.00                  28,800.00                       171,200.00          รอส่งมอบ

205 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021120006
เคร่ืองตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จงัหวดัสงขลา

1 เคร่ือง 2,300,000.00                      2,300,000.00                     2,274,600.00               25,400.00                       2,274,600.00        รอส่งมอบ

206 ด่านกกัสัตวส์งขลา ครุภณัฑ์ 0700695021120012
เตาเผาท าลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพษิ           

จงัหวดัสงขลา
1 เคร่ือง 5,000,000.00                      5,000,000.00                     4,975,000.00               25,000.00                       4,975,000.00        รอส่งมอบ

207 ด่านกกัสัตวจ์นัทบุรี ครุภณัฑ์ 0700694033110060
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัจนัทบุรี
2 เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         32,000.00                   -                                32,000.00            รอส่งมอบ

208 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110004
เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต์ ต าบลหาดเล็ก 

อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
10 เคร่ือง 120,000.00                        120,000.00                       115,560.00                  4,440.00                         115,560.00          รอส่งมอบ

209 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110010
เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วตัต์ ต าบลหาดเล็ก 

อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 เคร่ือง 24,000.00                          24,000.00                         23,540.00                   460.00                           23,540.00            รอส่งมอบ

210 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110022
เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น 

ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 เคร่ือง 30,000.00                          30,000.00                         28,500.00                   1,500.00                         28,500.00            รอส่งมอบ

211 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110028
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิว้             

ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 จอ 40,000.00                          40,000.00                         39,000.00                   1,000.00                         39,000.00            รอส่งมอบ

212 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110046
เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลายคร้ังละ 20 แผ่น ต าบลหาดเล็ก อ าเภอ

คลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 เคร่ือง 32,000.00                          32,000.00                         19,260.00                   12,740.00                       19,260.00            รอส่งมอบ

213 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110052

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ 

จงัหวดัตราด

1 คัน 896,000.00                        896,000.00                       869,000.00                  27,000.00                       869,000.00          รอส่งมอบ

214 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110064
กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจติอล ความละเอยีด 14 ล้านพกิเซล          

ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 ตัว 7,000.00                           7,000.00                          6,990.00                     10.00                             6,990.00             รอส่งมอบ

215 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110070
โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x1080 

พกิเซล ขนาด 40 นิว้ ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         16,990.00                   10.00                             16,990.00            รอส่งมอบ

216 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110076
รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ ต าบลหาดเล็ก  

อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 คัน 44,000.00                          44,000.00                         44,000.00                   -                                44,000.00            รอส่งมอบ

217 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110154
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด3,500 ANSI Lumens 

ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 เคร่ือง 39,000.00                          39,000.00                         37,900.00                   1,100.00                         37,900.00            รอส่งมอบ

218 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110160
เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่40 วตัต์ ต าบลหาดเล็ก 

อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
1 เคร่ือง 30,000.00                          30,000.00                         30,000.00                   -                                30,000.00            รอส่งมอบ
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219 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021110169
เคร่ืองพน่น้ ายาฆ่าเชื้อแบบอตัโนมัติ ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ 

จงัหวดัตราด
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       449,400.00                  600.00                           449,400.00          รอส่งมอบ

220 ด่านกกัสัตวต์ราด ครุภณัฑ์ 0700695021120010
เตาเผาท าลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพษิ            

จงัหวดัตราด
1 เคร่ือง 5,000,000.00                      5,000,000.00                     4,975,000.00               25,000.00                       4,975,000.00        รอส่งมอบ

221 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700694033110013
ระบบกล้อง (CCTV) ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ              

จงัหวดัสระแกว้
1 ชุด 180,000.00                        180,000.00                       169,000.00                  11,000.00                       169,000.00          รอส่งมอบ

222 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700694033110065
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัสระแกว้
3 เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         44,000.00                   4,000.00                         44,000.00            รอส่งมอบ

223 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110005
เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต์ ต าบลอรัญประเทศ 

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
10 เคร่ือง 120,000.00                        120,000.00                       115,560.00                  4,440.00                         115,560.00          รอส่งมอบ

224 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110011
เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วตัต์             

ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 24,000.00                          24,000.00                         23,540.00                   460.00                           23,540.00            รอส่งมอบ

225 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110017
อา่งน้ าควบคุมอณุหภูมิ (Water bath) ต าบลอรัญประเทศ          อ าเภอ

อรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 27,000.00                          27,000.00                         24,610.00                   2,390.00                         24,610.00            รอส่งมอบ

226 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110029
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิว้            

ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 จอ 40,000.00                          40,000.00                         30,000.00                   10,000.00                       30,000.00            รอส่งมอบ

227 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110035
เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต าบลอรัญประเทศ           

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 10,700.00                          10,700.00                         8,453.00                     2,247.00                         8,453.00             รอส่งมอบ

228 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110041
Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ 

จงัหวดัสระแกว้
1 คัน 900,000.00                        900,000.00                       898,800.00                  1,200.00                         898,800.00          รอส่งมอบ

229 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110059
เคร่ืองปัน่ตกตะกอน ความเร็ว ไม่น้อยกวา่ 14,000 รอบต่อนาที พร้อม

อปุกรณ์ ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 300,000.00                        300,000.00                       293,180.00                  6,820.00                         293,180.00          รอส่งมอบ

230 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110083
เคร่ืองอา่นผลอไีลซ่า (ELISA reader) ต าบลอรัญประเทศ                  

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       449,000.00                  1,000.00                         449,000.00          รอส่งมอบ

231 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110089
เคร่ืองล้างอไีลซ่าเพล็ท (ELISA Washer) ต าบลอรัญประเทศ         

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 300,000.00                        300,000.00                       299,000.00                  1,000.00                         299,000.00          รอส่งมอบ

232 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110095
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ส าหรับเกบ็ซีร่ัม ต าบลอรัญประเทศ           

 อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 ตู้ 120,000.00                        120,000.00                       119,900.00                  100.00                           119,900.00          รอส่งมอบ

233 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110101
ตู้เย็นส าหรับเกบ็ชุดทดสอบและสารเคมี ต าบลอรัญประเทศ             

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 ตู้ 80,000.00                          80,000.00                         79,900.00                   100.00                           79,900.00            รอส่งมอบ

234 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110107
เคร่ืองวดั กรด-ด่าง ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ          

จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 42,800.00                          42,800.00                         32,421.00                   10,379.00                       32,421.00            รอส่งมอบ

235 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110113
เคร่ืองท าน้ า Deiornized/Reverse Osmosis water                        

  ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 60,000.00                          60,000.00                         55,640.00                   4,360.00                         55,640.00            รอส่งมอบ

236 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110119
เคร่ืองเขย่าผสมสารละลาย Plate shaker ต าบลอรัญประเทศ         

อ าเภออรัญประเทศ  จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 109,500.00                        109,500.00                       96,300.00                   13,200.00                       96,300.00            รอส่งมอบ

237 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110125
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 ul                      

ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          4,922.00                     1,578.00                         4,922.00             รอส่งมอบ

238 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110131
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10 - 100 ul            

ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          4,922.00                     1,578.00                         4,922.00             รอส่งมอบ

239 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110137
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20 - 200 ul           

ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          4,922.00                     1,578.00                         4,922.00             รอส่งมอบ

240 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110143
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100 - 1000 ul              

 ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 ชุด 6,500.00                           6,500.00                          4,922.00                     1,578.00                         4,922.00             รอส่งมอบ

หน้าที่ 11/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

241 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110161
เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่40 วตัต์                    

 ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 30,000.00                          30,000.00                         29,960.00                   40.00                             29,960.00            รอส่งมอบ

242 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110164
เสาวทิยุ ความสูง 45 เมตร ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ 

จงัหวดัสระแกว้
1 เสา 350,000.00                        350,000.00                       350,000.00                  -                                350,000.00          รอส่งมอบ

243 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110170
เคร่ืองพน่น้ ายาฆ่าเชื้อแบบอตัโนมัติ ต าบลอรัญประเทศ               

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       449,400.00                  600.00                           449,400.00          รอส่งมอบ

244 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110176
ตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติการตรวจสินค้าเกษตร (แบบแผงโซล่าร์เซลล์) ต าบล

อรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
6 ตู้ 3,600,000.00                      3,600,000.00                     3,563,100.00               36,900.00                       3,563,100.00        รอส่งมอบ

245 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110182
เคร่ืองดูด-จา่ยสารละลาย pipette aid ต าบลอรัญประเทศ          อ าเภอ

อรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 20,000.00                          20,000.00                         11,556.00                   8,444.00                         11,556.00            รอส่งมอบ

246 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110188
เคร่ืองดูดจา่ยสารละลายชนิดจา่ยซ้ า ต าบลอรัญประเทศ                     

  อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 200,000.00                        200,000.00                       185,000.00                  15,000.00                       185,000.00          รอส่งมอบ

247 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110194
เคร่ืองชั่งน้ าหนักทศนิยม 3 ต าแหน่ง ขนาด 620 กรัม                        

  ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 74,000.00                          74,000.00                         65,000.00                   9,000.00                         65,000.00            รอส่งมอบ

248 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110200
ตู้อบลมร้อนอณุหภูมิไม่น้อยกวา่ 250 องศาเซลเซียส ต าบลอรัญประเทศ 

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 80,000.00                          80,000.00                         74,900.00                   5,100.00                         74,900.00            รอส่งมอบ

249 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021110206
ตู้เพาะเล้ียงเชื้ออณุหภูมิ 10 - 50 องศาเซลเซียส ต าบลอรัญประเทศ 

อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 100,000.00                        100,000.00                       95,000.00                   5,000.00                         95,000.00            รอส่งมอบ

250 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021120005
เคร่ืองตรวจหายาปฏิชีวนะและสารตกค้าง จงัหวดัสระแกว้

1 เคร่ือง 2,300,000.00                      2,300,000.00                     2,272,000.00               28,000.00                       2,272,000.00        รอส่งมอบ

251 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้ ครุภณัฑ์ 0700695021120011
เตาเผาท าลายสินค้าเกษตร แบบประหยัดพลังงานและไร้มลพษิ           

จงัหวดัสระแกว้
1 เคร่ือง 5,000,000.00                      5,000,000.00                     4,850,000.00               150,000.00                      4,850,000.00        รอส่งมอบ

252 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700679001110031
เคร่ืองบ่มเพาะเชื้อภายใต้กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) 

พร้อมอปุกรณ์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี
1 ชุด 500,000.00                        500,000.00                       497,550.00                  2,450.00                         497,550.00          รอส่งมอบ

253 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700679001110093
กล้องจลุทรรศน์ชนิดตัดแสง พร้อมอปุกรณ์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี
1 ชุด 300,000.00                        300,000.00                       295,000.00                  5,000.00                         295,000.00          รอส่งมอบ

254 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700679001120009
ถังสต๊อกน้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 600 ลิตร จงัหวดัปทุมธานี

1 ใบ 1,284,000.00                      1,284,000.00                     1,030,000.00               254,000.00                      1,030,000.00        รอส่งมอบ

255 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110051
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัปทุมธานี
14 เคร่ือง 224,000.00                        224,000.00                       157,290.00                  66,710.00                       157,290.00          รอส่งมอบ

256 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110108
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         13,268.00                   3,732.00                         13,268.00            รอส่งมอบ

257 ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพอ่พนัธุล์ าพญากลาง ครุภณัฑ์ 0700679001120004
ถังสต๊อกน้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 600 ลิตร จงัหวดัลพบุรี

1  ใบ 1,284,000.00                      1,284,000.00                     1,029,800.00               254,200.00                      1,029,800.00        รอส่งมอบ

255
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สระบุรี
ครุภณัฑ์ 0700679001110016

ถังบรรจนุ้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 20 ลิตร ต าบลทับกวาง          

อ าเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบุรี
30 ใบ 810,000.00                        810,000.00                       810,000.00                  -                                810,000.00          รอส่งมอบ

256
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สระบุรี
ครุภณัฑ์ 0700679001110025

ถังบรรจนุ้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 1.5 ลิตร ต าบลทับกวาง          

อ าเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบุรี
20 ใบ 150,000.00                        140,000.00                       140,000.00                  -                                140,000.00          รอส่งมอบ

257
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สระบุรี
ครุภณัฑ์ 0700679001110035

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ ากวา่ 35 ลิตร  จงัหวดัสระบุรี
30 ใบ 1,200,000.00                      564,000.00                       564,000.00                  -                                564,000.00          รอส่งมอบ

258
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สระบุรี
ครุภณัฑ์ 0700679001110050

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ ากวา่ 30 ลิตร ต าบลทับกวาง            

อ าเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบุรี
25 ใบ 675,000.00                        675,000.00                       675,000.00                  -                                675,000.00          รอส่งมอบ

259
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแกน่
ครุภณัฑ์ 0700679001110015

ถังบรรจนุ้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 20 ลิตร ต าบลท่าพระ           

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
30 ใบ 810,000.00                        810,000.00                       495,000.00                  315,000.00                      495,000.00          รอส่งมอบ

หน้าที่ 12/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร
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260
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแกน่
ครุภณัฑ์ 0700679001110024

ถังบรรจนุ้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 1.5 ลิตร ต าบลท่าพระ             

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
25 ใบ 187,500.00                        187,500.00                       170,000.00                  17,500.00                       170,000.00          รอส่งมอบ

261
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแกน่
ครุภณัฑ์ 0700679001110034

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ ากวา่ 35 ลิตร จงัหวดัขอนแกน่
30 ใบ 1,200,000.00                      1,200,000.00                     557,700.00                  642,300.00                      557,700.00          รอส่งมอบ

262
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแกน่
ครุภณัฑ์ 0700679001110049

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ ากวา่ 30 ลิตร ต าบลท่าพระ            

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
25 ใบ 675,000.00                        675,000.00                       407,500.00                  267,500.00                      407,500.00          รอส่งมอบ

263
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พษิณุโลก
ครุภณัฑ์ 0700679001110013

ถังบรรจนุ้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 20 ลิตร ต าบลบ้านกร่าง           

อ าเภอเมือง จงัหวดัพษิณุโลก
25 ใบ 675,000.00                        675,000.00                       427,500.00                  247,500.00                      427,500.00          รอส่งมอบ

264
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พษิณุโลก
ครุภณัฑ์ 0700679001110017

ถังบรรจนุ้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 1.5 ลิตร ต าบลบ้านกร่าง           

อ าเภอเมือง จงัหวดัพษิณุโลก
32 ใบ 240,000.00                        240,000.00                       240,000.00                  -                                240,000.00          รอส่งมอบ

265
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พษิณุโลก
ครุภณัฑ์ 0700679001110047

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ ากวา่ 30 ลิตร ต าบลบ้านกร่าง          

อ าเภอเมือง จงัหวดัพษิณุโลก
27 ใบ 729,000.00                        729,000.00                       457,650.00                  271,350.00                      457,650.00          รอส่งมอบ

266 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 2 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700679002410002
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. รางระบายน้ าและเสาธงส านักงานปศุสัตวเ์ขต 2 

ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา
1  แห่ง 801,300.00                        801,300.00                       714,000.00                  87,300.00                       714,000.00          รอส่งมอบ

267  ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัออก ครุภณัฑ์ 0700679002110065
ตู้เกบ็สารเคมี ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี

1 ตู้ 600,000.00                        600,000.00                       595,000.00                  5,000.00                         595,000.00          รอส่งมอบ

268 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัออก ครุภณัฑ์ 0700679002110074
ตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต าบลคลองกิ่ว อ าเภอบ้านบึง 

จงัหวดัชลบุรี
1  ตู้ 92,000.00                          92,000.00                         92,000.00                   -                                92,000.00            รอส่งมอบ

269 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัออก ครุภณัฑ์ 0700679002110084
ตู้เกบ็สารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี ขนาดเล็ก ต าบลคลองกิ่ว           

อ าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี
1 ตู้ 130,000.00                        130,000.00                       129,000.00                  1,000.00                         129,000.00          รอส่งมอบ

270 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัออก ครุภณัฑ์ 0700694033110058
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัชลบุรี
6 เคร่ือง 176,000.00                        176,000.00                       170,665.00                  5,335.00                         170,665.00          รอส่งมอบ

271 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 3 ครุภณัฑ์ 0700679002110033
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก           

จงัหวดันครราชสีมา
2  หลัง 102,000.00                        102,000.00                       102,000.00                  -                                102,000.00          รอส่งมอบ

272 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 3 ครุภณัฑ์ 0700679002110093
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) จงัหวดันครราชสีมา
2  คัน 2,064,000.00                      2,064,000.00                     2,064,000.00               -                                2,064,000.00        รอส่งมอบ

273
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700602024110032

ตู้บ่มเชื้อขนาดไม่ต่ ากวา่ 400 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต าบลท่าพระ             

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
1 ชุด 260,000.00                        260,000.00                       146,055.00                  113,945.00                      146,055.00          รอส่งมอบ

274
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110011

เคร่ืองปัน่เหวีย่ง ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
1 เคร่ือง 200,000.00                        200,000.00                       199,500.00                  500.00                           199,500.00          รอส่งมอบ

275
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110078

เคร่ืองปัน่เม็ดเลือดแดงอดัแน่น แบบต้ังโต๊ะ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแกน่
1 เคร่ือง 120,000.00                        120,000.00                       95,230.00                   24,770.00                       95,230.00            รอส่งมอบ

276
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110125

เคร่ืองตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมีในเลือด แบบอตัโนมัติพร้อมอปุกรณ์ 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
1 เคร่ือง 997,300.00                        997,300.00                       997,240.00                  60.00                             997,240.00          รอส่งมอบ

277
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110128

ตู้แช่แข็งอณุหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แบบตู้ยืน ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 

480 ลิตร ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
1 ตู้ 375,000.00                        375,000.00                       358,000.00                  17,000.00                       358,000.00          รอส่งมอบ

278
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002120010

เคร่ืองตรวจสอบการเพิม่ปริมาณ ดี เอน็ เอ ในสภาพจริง (Real-Time 

PCR) พร้อมอปุกรณ์ จงัหวดัขอนแกน่ 1 เคร่ือง 2,000,000.00                      2,000,000.00                     1,998,000.30               1,999.70                         1,998,000.30        อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ

279
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700694033110038

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัขอนแกน่
9 เคร่ือง 144,000.00                        144,000.00                       143,100.00                  900.00                           143,100.00          รอส่งมอบ

280
 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700694033110158

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี            

จงัหวดัขอนแกน่
3 เคร่ือง 21,900.00                          21,900.00                         21,750.00                   150.00                           21,750.00            รอส่งมอบ

281 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 ครุภณัฑ์ 0700679002110026
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก           

จงัหวดัเชียงใหม่
2  หลัง 68,000.00                          68,000.00                         68,000.00                   -                                68,000.00            รอส่งมอบ

หน้าที่ 13/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)
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282 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 ครุภณัฑ์ 0700679002110086
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) จงัหวดัเชียงใหม่
2  คัน 1,376,000.00                      1,376,000.00                     1,376,000.00               -                                1,376,000.00        รอส่งมอบ

283 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 ครุภณัฑ์ 0700679004120003
โดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

จงัหวดัเชียงใหม่
1  คัน 1,294,000.00                      1,294,000.00                     1,294,000.00               -                                1,294,000.00        รอส่งมอบ

284 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 ครุภณัฑ์ 0700693022110001
เคร่ืองตรวจ Somatic Cell Count ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง           

 จงัหวดัเชียงใหม่
1 เคร่ือง 250,000.00                        250,000.00                       248,500.00                  1,500.00                         248,500.00          รอส่งมอบ

285 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 ครุภณัฑ์ 0700693022110009
กล้องจลุทรรศน์ชนิด 2 ตา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

4 เคร่ือง 182,000.00                        182,000.00                       182,000.00                  -                                182,000.00          รอส่งมอบ

286 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 ครุภณัฑ์ 0700693022110017
เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) ต าบลช้างเผือก           

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
4 เคร่ือง 141,200.00                        141,200.00                       140,000.00                  1,200.00                         140,000.00          รอส่งมอบ

287 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 ครุภณัฑ์ 0700693022110025
เคร่ืองปัน่เหวีย่งซีร่ัม (Centrifuge) ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่
6 เคร่ือง 561,600.00                        561,600.00                       420,000.00                  141,600.00                      420,000.00          รอส่งมอบ

288
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110066

ตู้บ่มเชื้อควบคุมอณุหภูมิต่ า ขนาดไม่ต่ ากวา่ 400 ลิตร ต าบลเวยีงตาล 

อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง
1 ตู้ 480,000.00                        480,000.00                       479,360.00                  640.00                           479,360.00          รอส่งมอบ

289
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110069

ตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต าบลเวยีงตาล อ าเภอห้างฉัตร 

จงัหวดัล าปาง
1  ตู้ 92,000.00                          92,000.00                         92,000.00                   -                                92,000.00            รอส่งมอบ

290
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110077

เคร่ืองปัน่เม็ดเลือดแดงอดัแน่น แบบต้ังโต๊ะ ต าบลเวยีงตาล             

อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง
1 เคร่ือง 120,000.00                        120,000.00                       119,000.00                  1,000.00                         119,000.00          รอส่งมอบ

291
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110080

เคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดสัตวช์นิดอตัโนมัติ ต าบลเวยีงตาล           อ าเภอ

ห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       445,000.00                  5,000.00                         445,000.00          รอส่งมอบ

292
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110124

เคร่ืองตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมีในเลือด แบบอตัโนมัติพร้อมอปุกรณ์ ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง
1 เคร่ือง 997,300.00                        997,300.00                       997,240.00                  60.00                             997,240.00          รอส่งมอบ

293
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ครุภณัฑ์ 0700679002110134

ตู้แช่ชนิดควบคุมอณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 480 

ลิตร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง
1 ตู้ 400,000.00                        400,000.00                       395,000.00                  5,000.00                         395,000.00          รอส่งมอบ

294 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 ครุภณัฑ์ 0700679002110032
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก            

จงัหวดัพษิณุโลก
2  หลัง 68,000.00                          68,000.00                         68,000.00                   -                                68,000.00            รอส่งมอบ

295 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 ครุภณัฑ์ 0700679002110092
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) จงัหวดัพษิณุโลก
2  คัน 1,376,000.00                      1,376,000.00                     1,310,000.00               66,000.00                       1,310,000.00        รอส่งมอบ

296 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 ครุภณัฑ์ 0700693022110002
เคร่ืองตรวจ Somatic Cell Count ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง        

จงัหวดัพษิณุโลก
1 เคร่ือง 250,000.00                        250,000.00                       235,000.00                  15,000.00                       235,000.00          รอส่งมอบ

297 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 ครุภณัฑ์ 0700693022110026
เคร่ืองปัน่เหวีย่งซีร่ัม (Centrifuge) ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง          

จงัหวดัพษิณุโลก
2  เคร่ือง 187,200.00                        187,200.00                       90,000.00                   97,200.00                       90,000.00            รอส่งมอบ

298 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 ครุภณัฑ์ 0700694033110027
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัพษิณุโลก
1  เคร่ือง 16,000.00                          16,000.00                         16,000.00                   -                                16,000.00            รอส่งมอบ

299 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 ครุภณัฑ์ 0700694033110098
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน จงัหวดัพษิณุโลก

1  เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

300 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 7 ครุภณัฑ์ 0700679002120003
รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี

 จงัหวดันครปฐม
1 คัน 1,294,000.00                      1,294,000.00                     1,193,500.00               100,500.00                      1,193,500.00        รอส่งมอบ

301 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 ครุภณัฑ์ 0700693022110008
เคร่ืองตรวจ Somatic Cell Count ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี
1  เคร่ือง 250,000.00                        250,000.00                       235,400.00                  14,600.00                       235,400.00          รอส่งมอบ

302 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 ครุภณัฑ์ 0700693022110016
กล้องจลุทรรศน์ชนิด 2 ตา ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง                

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
2  เคร่ือง 91,000.00                          91,000.00                         90,800.00                   200.00                           90,800.00            รอส่งมอบ

303 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 ครุภณัฑ์ 0700693022110024
เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) ต าบลมะขามเต้ีย       

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
2 เคร่ือง 70,600.00                          70,600.00                         69,400.00                   1,200.00                         69,400.00            รอส่งมอบ

หน้าที่ 14/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

304 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 ครุภณัฑ์ 0700693022110032
เคร่ืองปัน่เหวีย่งซีร่ัม (Centrifuge) ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง          

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
2 เคร่ือง 187,200.00                        187,200.00                       89,800.00                   97,400.00                       89,800.00            รอส่งมอบ

305 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 ครุภณัฑ์ 0700694033110148
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

306 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700602024110030
เคร่ืองนึง่ฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 79 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต าบลทีว่งั 

อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช
1  ชุด 340,000.00                        340,000.00                       318,860.00                  21,140.00                       318,860.00          รอส่งมอบ

307 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700679002110013
เคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ต าบลทีว่งั อ าเภอทุง่สง                      

จงัหวดันครศรีธรรมราช
1 เคร่ือง 700,000.00                        700,000.00                       689,936.00                  10,064.00                       689,936.00          รอส่งมอบ

308 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700679002110015
ตู้ควบคุมอณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกวา่ 250 ลิตร          

ต าบลทีว่งั อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ตู้ 300,000.00                        300,000.00                       298,000.00                  2,000.00                         298,000.00          รอส่งมอบ

309 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700679002110017
ตู้อบเพาะเชื้อ 37 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 50 ลิตร ต าบล

ทีว่งั อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ตู้ 65,000.00                          65,000.00                         57,000.00                   8,000.00                         57,000.00            รอส่งมอบ

310 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700679002110020
เคร่ืองชั่ง 4 ต าแหน่ง ต าบลทีว่งั อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง 90,000.00                          90,000.00                         48,100.00                   41,900.00                       48,100.00            รอส่งมอบ

311 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700679002110024
กล้องจลุทรรศน์หัวกลับชนิด 3 ตา ต าบลทีว่งั อ าเภอทุง่สง          จงัหวดั

นครศรีธรรมราช
1 เคร่ือง 325,000.00                        325,000.00                       321,000.00                  4,000.00                         321,000.00          รอส่งมอบ

312 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700679002110076
ตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต าบลทีว่งั อ าเภอทุง่สง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช
1 ตู้ 92,000.00                          92,000.00                         92,000.00                   -                                92,000.00            รอส่งมอบ

313 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700679002110085
ตู้เกบ็สารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี ขนาดเล็ก ต าบลทีว่งั อ าเภอทุง่สง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช
1 ตู้ 130,000.00                        130,000.00                       129,000.00                  1,000.00                         129,000.00          รอส่งมอบ

314 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700679002120012
เคร่ืองตรวจสอบการเพิม่ปริมาณ ดี เอน็ เอ ในสภาพจริง (Real-Time 

PCR) พร้อมอปุกรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช
1 เคร่ือง 2,000,000.00                      2,000,000.00                     1,998,000.00               2,000.00                         1,998,000.00        รอส่งมอบ

315 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700694033110075
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดันครศรีธรรมราช
20 เคร่ือง 320,000.00                        320,000.00                       320,000.00                  -                                320,000.00          รอส่งมอบ

316 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ครุภณัฑ์ 0700694033110161
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 ต าบลทีว่งั อ าเภอทุง่สง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช
1 เคร่ือง 120,000.00                        120,000.00                       119,000.00                  1,000.00                         119,000.00          รอส่งมอบ

317 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรปราการ ครุภณัฑ์ 0700694033110049
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ
1 เคร่ือง 16,000.00                          16,000.00                         16,000.00                   -                                16,000.00            รอส่งมอบ

318 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรปราการ ครุภณัฑ์ 0700694033110104
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน ต าบลราชาเทวะ 

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ
1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

319 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบุรี ครุภณัฑ์ 0700679002110054
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต าบลทับ

ไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี
1  หลัง 34,000.00                          34,000.00                         29,000.00                   5,000.00                         29,000.00            รอส่งมอบ

320 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบุรี ครุภณัฑ์ 0700679002110114

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) ต าบลทับไทร อ าเภอ

โป่งน้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี

1  คัน 688,000.00                        688,000.00                       652,900.00                  35,100.00                       652,900.00          รอส่งมอบ

321 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบุรี ครุภณัฑ์ 0700694033110121
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน ต าบลตลาด         

อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 1  เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

322 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตราด ครุภณัฑ์ 0700679002110055
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก       ต าบล

หนองเสม็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด
1  หลัง 34,000.00                          34,000.00                         34,000.00                   -                                34,000.00            รอส่งมอบ

323 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตราด ครุภณัฑ์ 0700679002110115

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) ต าบลหนองเสม็ด 

อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด

1  คัน 688,000.00                        688,000.00                       666,000.00                  22,000.00                       666,000.00          รอส่งมอบ

324 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตราด ครุภณัฑ์ 0700694033110122
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน ต าบลบางพระ      

อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด
1  เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

หน้าที่ 15/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

325 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชัยภูมิ ครุภณัฑ์ 0700679002110039
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก        ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัชัยภูมิ
1  หลัง 34,000.00                          34,000.00                         34,000.00                   -                                34,000.00            รอส่งมอบ

326 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชัยภูมิ ครุภณัฑ์ 0700679002110099

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัชัยภูมิ

1 คัน 688,000.00                        688,000.00                       646,000.00                  42,000.00                       646,000.00          รอส่งมอบ

327 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัขอนแกน่ ครุภณัฑ์ 0700679002110042
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก      จงัหวดั

ขอนแกน่
1  หลัง 34,000.00                          34,000.00                         31,000.00                   3,000.00                         31,000.00            รอส่งมอบ

328 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัขอนแกน่ ครุภณัฑ์ 0700679002110102
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) จงัหวดัขอนแกน่
1  คัน 688,000.00                        688,000.00                       682,000.00                  6,000.00                         682,000.00          รอส่งมอบ

329 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเลย ครุภณัฑ์ 0700679002110044
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จงัหวดัเลย

2  หลัง 68,000.00                          68,000.00                         65,000.00                   3,000.00                         65,000.00            รอส่งมอบ

330 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเลย ครุภณัฑ์ 0700679002110104
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) จงัหวดัเลย
2 คัน 1,376,000.00                      1,376,000.00                     1,370,000.00               6,000.00                         1,370,000.00        รอส่งมอบ

331 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเลย ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700679002410008
กอ่สร้างอาคารส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอ ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย
1 แห่ง 1,758,800.00                      1,758,800.00                     1,750,000.00               8,800.00                         1,750,000.00        รอส่งมอบ

332 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัร้อยเอด็ ครุภณัฑ์ 0700679002110047
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก        ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็
1  หลัง 34,000.00                          34,000.00                         30,000.00                   4,000.00                         30,000.00            รอส่งมอบ

333 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัร้อยเอด็ ครุภณัฑ์ 0700679002110107

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็

1 คัน 688,000.00                        688,000.00                       661,000.00                  27,000.00                       661,000.00          รอส่งมอบ

334 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700679002110051
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก        

จงัหวดัมุกดาหาร
2  หลัง 68,000.00                          68,000.00                         68,000.00                   -                                68,000.00            รอส่งมอบ

335 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมุกดาหาร ครุภณัฑ์ 0700679002110111
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) จงัหวดัมุกดาหาร
2 คัน 1,376,000.00                      1,376,000.00                     1,376,000.00               -                                1,376,000.00        รอส่งมอบ

336 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน ครุภณัฑ์ 0700679002110030
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก         

ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
1  หลัง 34,000.00                          34,000.00                         33,000.00                   1,000.00                         33,000.00            รอส่งมอบ

337 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน ครุภณัฑ์ 0700679002110090

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) ต าบลจองค า อ าเภอ

เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1 คัน 688,000.00                        688,000.00                       688,000.00                  -                                688,000.00          รอส่งมอบ

338 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน ครุภณัฑ์ 0700694033110095
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน ต าบลจองค า        

อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

339 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพษิณุโลก ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700679002410004
กอ่สร้างอาคารส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอ ต าบลพรหมพริาม           อ าเภอ

พรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก
1  แห่ง 1,758,800.00                      1,758,800.00                     1,528,000.00               230,800.00                      1,528,000.00        รอส่งมอบ

340 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรี ครุภณัฑ์ 0700694033110067 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จังหวัดราชบรีุ 3  เคร่ือง 48,000.00                          48,000.00                         48,000.00                   -                                48,000.00            รอส่งมอบ

341 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรี ครุภณัฑ์ 0700694033110133
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน ต าบลหน้าเมือง        

อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี
1  เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

342 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครปฐม ครุภณัฑ์ 0700694033110070
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดันครปฐม
12 เคร่ือง 192,000.00                        192,000.00                       192,000.00                  -                                192,000.00          รอส่งมอบ

343 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครปฐม ครุภณัฑ์ 0700694033110138
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน จงัหวดันครปฐม

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         16,990.00                   10.00                             16,990.00            รอส่งมอบ

344 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส ครุภณัฑ์ 0700694033110087
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดันารธวิาส
7  เคร่ือง 112,000.00                        112,000.00                       112,000.00                  -                                112,000.00          รอส่งมอบ

345 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส ครุภณัฑ์ 0700694033110156
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน ต าบลบางนาค อ าเภอ

เมือง จงัหวดันราธวิาส
1  เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         17,000.00                   -                                17,000.00            รอส่งมอบ

หน้าที่ 16/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

346 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024110013
เคร่ืองดูดจา่ยสารละลายแบบต่อเนือ่ง ปรับปริมาตรการจา่ยสารละลายได้

ไม่น้อยกวา่ 5 ระดับ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี
1 อนั 20,000.00                          20,000.00                         18,000.00                   2,000.00                         18,000.00            รอส่งมอบ

347 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024110020
เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี
2 เคร่ือง 17,200.00                          17,200.00                         15,408.00                   1,792.00                         15,408.00            รอส่งมอบ

348 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024110022
อา่งน้ าควบคุมอณุหภูมิแบบเขย่า ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง       จงัหวดั

ปทุมธานี
3 เคร่ือง 540,000.00                        540,000.00                       266,430.00                  273,570.00                      266,430.00          รอส่งมอบ

349 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024110029
เคร่ืองนึง่ฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 79 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต าบลบางกะดี 

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี
1 ชุด 340,000.00                        340,000.00                       320,000.00                  20,000.00                       320,000.00          รอส่งมอบ

350 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024110033
ตู้บ่มเชื้อขนาดไม่ต่ ากวา่ 400 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต าบลบางกะดี          

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี
2 ชุด 520,000.00                        520,000.00                       294,000.00                  226,000.00                      294,000.00          รอส่งมอบ

351 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024120002
ชุดวเิคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนัก พร้อมอปุกรณ์ จงัหวดัปทุมธานี

1 ชุด 3,210,000.00                      3,210,000.00                     2,790,000.00               420,000.00                      2,790,000.00        รอส่งมอบ

352 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024120003
ชุดวเิคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Raman spectroscopy พร้อมอปุกรณ์

 จงัหวดัปทุมธานี
1 ชุด 11,875,000.00                    11,875,000.00                   7,089,285.00               4,785,715.00                   7,089,285.00        รอส่งมอบ

353 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024120005

เคร่ืองวเิคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพษิตกค้าง (Pesticide residues) 

ด้วยเทคนิค GC-MS/MS (Triple Quadrupole) พร้อมอปุกรณ์            

 จงัหวดัปทุมธานี

1 ชุด 12,500,000.00                    12,500,000.00                   12,390,000.00              110,000.00                      12,390,000.00      รอส่งมอบ

354 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700602024120006

เคร่ืองวเิคราะห์แยกชนิดและวดัปริมาณยาและสารตกค้างยาสัตว ์ด้วย

เทคนิคลิควดิ โครมาโตกราฟและตรวจวดัมวลโมเลกลุแบบ Triple 

Quadrupole LC-MS/MS จงัหวดัปทุมธานี

2 ชุด 39,000,000.00                    39,000,000.00                   38,906,000.00              94,000.00                       38,906,000.00      อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ

355 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700602024410002
พืน้ ค.ส.ล. วางถังเกบ็น้ าพร้อมถังเกบ็น้ า ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี
1 แห่ง 242,000.00                        242,000.00                       240,000.00                  2,000.00                         240,000.00          รอส่งมอบ

356 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110051
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัปทุมธานี
22 เคร่ือง 352,000.00                        352,000.00                       304,843.00                  47,157.00                       304,843.00          รอส่งมอบ

357 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครุภณัฑ์ 0700694033110108
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานส านักงาน จงัหวดัปทุมธานี

1 เคร่ือง 17,000.00                          17,000.00                         14,338.00                   2,662.00                         14,338.00            รอส่งมอบ

358
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อบุลราชธานี
ครุภณัฑ์ 0700679001110014

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ ากวา่ 30 ลิตร ต าบลหนองขอน         

อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอบุลราชธานี

20 ใบ 540,000.00                        540,000.00                       342,000.00                  198,000.00                      342,000.00          รอส่งมอบ

359
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อบุลราชธานี
ครุภณัฑ์ 0700679001110023

ถังบรรจนุ้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 1.5 ลิตร ต าบลหนองขอน       

อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี
20 ใบ 150,000.00                        150,000.00                       150,000.00                  -                                150,000.00          รอส่งมอบ

360
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อบุลราชธานี
ครุภณัฑ์ 0700679001110033

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ ากวา่ 35 ลิตร ต าบลหนองขอน อ าเภอ

เมือง จงัหวดัอบุลราชธานี
20 ใบ 800,000.00                        800,000.00                       374,000.00                  426,000.00                      374,000.00          รอส่งมอบ

361
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อบุลราชธานี
ครุภณัฑ์ 0700679001110048

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ ากวา่ 30 ลิตร ต าบลหนองขอน       

อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี
20 ใบ 540,000.00                        540,000.00                       348,000.00                  192,000.00                      348,000.00          รอส่งมอบ

362 กองสารวตัรและกกักนั ครุภณัฑ์ 0700694033110051
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัปทุมธานี
1 เคร่ือง 16,000.00                          16,000.00                         16,000.00                   -                                16,000.00            รอส่งมอบ

363 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวข์อนแกน่ ครุภณัฑ์ 0700679001110086
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
1  ชุด 700,000.00                        700,000.00                       697,640.00                  2,360.00                         697,640.00          รอส่งมอบ

364 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวข์อนแกน่ ครุภณัฑ์ 0700679001120003
เคร่ืองวเิคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอปุกรณ์ จงัหวดัขอนแกน่

1  เคร่ือง 1,369,600.00                      1,369,600.00                     1,322,520.00               47,080.00                       1,322,520.00        รอส่งมอบ

365 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวข์อนแกน่ ครุภณัฑ์ 0700679027110001
เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง ชั่งน้ าหนักได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 220 กรัม 

ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน่
1  เคร่ือง 126,500.00                        126,500.00                       126,000.00                  500.00                           126,000.00          รอส่งมอบ

366 ศูนย์วจิยัและพฒันาอาหารสัตวข์อนแกน่ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0700679027410001
ค่าปรับปรุงห้องเย็นส าหรับเกบ็รักษาเมล็ดพนัธุพ์ชือาหารสัตวศู์นย์วจิยั

และพฒันาอาหารสัตวข์อนแกน่ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง         จงัหวดั

ขอนแกน่

1  ห้อง 196,600.00                        196,600.00                       196,000.00                  600.00                           196,000.00          รอส่งมอบ

หน้าที่ 17/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

367 สถานีพฒันาอาหารสัตวสุ์พรรณบุรี ครุภณัฑ์ 0700679001110069
พว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ ต าบลวงัยาว 

อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี
1 คัน 200,000.00                        200,000.00                       180,000.00                  20,000.00                       180,000.00          รอส่งมอบ

368 สถานีพฒันาอาหารสัตวสุ์พรรณบุรี ครุภณัฑ์ 0700679001110075
เคร่ืองตัดพชือาหารสัตว ์แบบ Double Chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 

ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี
1 เคร่ือง 180,000.00                        180,000.00                       160,000.00                  20,000.00                       160,000.00          รอส่งมอบ

369 สถานีพฒันาอาหารสัตวสุ์พรรณบุรี ครุภณัฑ์ 0700679001110089
ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์ต าบลวงัยาว 

อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี
1 ชุด 700,000.00                        700,000.00                       699,000.00                  1,000.00                         699,000.00          รอส่งมอบ

370
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700602024110003

เคร่ืองนึง่ฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 70 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ และ Datalogger

 ต าบลนาบัว อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์
1 ชุด 380,000.00                        380,000.00                       148,800.00                  231,200.00                      148,800.00          รอส่งมอบ

371
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700602024110021

อา่งน้ าควบคุมอณุหภูมิแบบเขย่า ต าบลนาบัว อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์
1  เคร่ือง 180,000.00                        180,000.00                       83,460.00                   96,540.00                       83,460.00            รอส่งมอบ

372
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700602024110025

เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบต้ังโต๊ะ ต าบลนาบัว 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์
1 เคร่ือง 54,500.00                          54,500.00                         53,018.50                   1,481.50                         53,018.50            รอส่งมอบ

373
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700602024110031

ตู้บ่มเชื้อขนาดไม่ต่ ากวา่ 400 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต าบลนาบัว            

อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์
1 ชุด 260,000.00                        260,000.00                       256,800.00                  3,200.00                         256,800.00          รอส่งมอบ

374
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110002

ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 ลิตร 

ต าบลนาบัว อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์
1 ตู้ 300,000.00                        300,000.00                       300,000.00                  -                                300,000.00          รอส่งมอบ

375
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110072

ตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต าบลนาบัว อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุรินทร์
1 ตู้ 92,000.00                          92,000.00                         92,000.00                   -                                92,000.00            รอส่งมอบ

376
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110081

เคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดสัตวช์นิดอตัโนมัติ ต าบลนาบัว อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุรินทร์
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       445,000.00                  5,000.00                         445,000.00          รอส่งมอบ

377
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

ตอนล่าง
ครุภณัฑ์ 0700679002110082

เคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดสัตวช์นิดอตัโนมัติ ต าบลหาดใหญ่              

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
1 เคร่ือง 450,000.00                        450,000.00                       445,000.00                  5,000.00                         445,000.00          รอส่งมอบ

378
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

ตอนล่าง
ครุภณัฑ์ 0700679002110126

เคร่ืองตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมีในเลือด แบบอตัโนมัติพร้อมอปุกรณ์ 

ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
1 เคร่ือง 997,300.00                        997,300.00                       997,240.00                  60.00                             997,240.00          รอส่งมอบ

379
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700602024110012

ตู้เกบ็สารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง     จงัหวดั

พษิณุโลก
1 ตู้ 500,000.00                        500,000.00                       127,223.00                  372,777.00                      127,223.00          รอส่งมอบ

380
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700602024110028

เคร่ืองนึง่ฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 79 ลิตร พร้อมอปุกรณ์ ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก
1 ชุด 340,000.00                        340,000.00                       300,000.00                  40,000.00                       300,000.00          รอส่งมอบ

381
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110018

เคร่ืองชั่งชนิดทศนิยม 4 ต าแหน่ง  ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง    จงัหวดั

พษิณุโลก
1 ชุด 300,000.00                        300,000.00                       298,751.00                  1,249.00                         298,751.00          รอส่งมอบ

382
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110025

เคร่ืองปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมิได้แบบต้ังโต๊ะ ต าบลวงัทอง     

อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก

1 เคร่ือง 600,000.00                        600,000.00                       588,500.00                  11,500.00                       588,500.00          รอส่งมอบ

383
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110064

ตู้เกบ็สารเคมี ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก
1 ตู้ 600,000.00                        600,000.00                       595,000.00                  5,000.00                         595,000.00          รอส่งมอบ

384
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110067

ตู้บ่มเชื้อควบคุมอณุหภูมิต่ า ขนาดไม่ต่ ากวา่ 400 ลิตร ต าบลวงัทอง 

อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก
1 ตู้ 480,000.00                        480,000.00                       479,360.00                  640.00                           479,360.00          รอส่งมอบ

385
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110070

ตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก
1 ตู้ 92,000.00                          92,000.00                         92,000.00                   -                                92,000.00            รอส่งมอบ

386
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110083

ตู้เกบ็สารเคมีชนิดกรองไอสารเคมี ขนาดเล็ก ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง 

จงัหวดัพษิณุโลก
1 ตุ้ 130,000.00                        130,000.00                       128,293.00                  1,707.00                         128,293.00          รอส่งมอบ

387
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002110135

ตู้แช่ชนิดควบคุมอณุหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 480 

ลิตร ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก
1 ตู้ 400,000.00                        400,000.00                       334,500.00                  65,500.00                       334,500.00          รอส่งมอบ

388
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002120004

เคร่ืองตัดชิ้นเนือ้อณุหภูมิต่ า จงัหวดัพษิณุโลก
1 เคร่ือง 1,150,000.00                      1,150,000.00                     1,150,000.00               -                                1,150,000.00        รอส่งมอบ

หน้าที่ 18/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั

ที่
หน่วยงำนที่ไดร้ับจัดสรร

รหัสงบประมำณที่ใช้

ในกำรเบกิจ่ำย
 รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ีผูกพันใน

ระบบ GFMIS)

 งบประมำณคงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ

 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

389
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700679002120008

เคร่ืองตรวจสอบการเพิม่ปริมาณ ดี เอน็ เอ ในสภาพจริง (Real-TimePCR)

 พร้อมอปุกรณ์ จงัหวดัพษิณุโลก

1 เคร่ือง 2,000,000.00                      2,000,000.00                     1,998,000.00               2,000.00                         1,998,000.00        รอส่งมอบ

390
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700694033110027

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 

จงัหวดัพษิณุโลก
14 เคร่ือง 224,000.00                        224,000.00                       207,200.00                  16,800.00                       207,200.00          รอส่งมอบ

391
ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ครุภณัฑ์ 0700694033110162

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง   จงัหวดั

พษิณุโลก
1 เคร่ือง 120,000.00                        120,000.00                       82,490.00                   37,510.00                       82,490.00            รอส่งมอบ

392 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัตก ครุภณัฑ์ 0700602024110010
ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 200 ลิตร            

อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี
1 ตู้ 128,400.00                        128,400.00                       121,980.00                  6,420.00                         121,980.00          รอส่งมอบ

393 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัตก ครุภณัฑ์ 0700602024110024
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 200 ลิตร 

อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี
1  ตู้ 200,000.00                        200,000.00                       112,350.00                  87,650.00                       112,350.00          รอส่งมอบ

394 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัตก ครุภณัฑ์ 0700602024110027
เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบต้ังโต๊ะ อ าเภอจอมบึง 

จงัหวดัราชบุรี
1 เคร่ือง 54,500.00                          54,500.00                         54,473.70                   26.30                             54,473.70            รอส่งมอบ

395 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัตก ครุภณัฑ์ 0700679002110010
อา่งควบคุมอณุหภูมิ ขนาดไม่น้อยกวา่ 60 ลิตร อ าเภอจอมบึง            

จงัหวดัราชบุรี
1 เคร่ือง 60,000.00                          60,000.00                         60,000.00                   -                                60,000.00            รอส่งมอบ

396 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัตก ครุภณัฑ์ 0700679002110075
ตู้เย็นควบคุมอณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี

1 ตู้ 92,000.00                          92,000.00                         92,000.00                   -                                92,000.00            รอส่งมอบ

397 ศูนย์วจิยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคตะวนัตก ครุภณัฑ์ 0700679002110133
เคร่ืองปัน่เหวีย่งชนิดควบคุมอณุหภูมิได้แบบต้ังโต๊ะ ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี
1 เคร่ือง 600,000.00                        600,000.00                       588,500.00                  11,500.00                       588,500.00          รอส่งมอบ

 รวมทั้งสิ้น 245,106,200.00                 242,471,140.00                226,795,697.64           15,675,442.36                263,820.00         226,531,877.64   

หน้าที่ 19/19 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)


