
ล ำดบั
ที่

หน่วยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้บัตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ
 ผลกำรจดัซ้ือ/

จดัจำ้ง (ก่อหน้ีผูกพันใน
 งบประมำณคงเหลือหลัง

ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจำ่ยแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

1 กรมปศุสัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัย ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

1 คัน 787,000.00                      -                            787,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งจัดซ้ือจัดจ้าง

3 กรมปศุสัตว์
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลปะตง อ่าเภอสอยดาว 
จังหวดัจันทบุรี

1 แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

12 ส่านักงานเลขานุการกรม
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้)
กรุงเทพมหานคร

30 เครื อง 480,000.00                       480,000.00                      31,993.00                   448,007.00                     31,993.00           อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

13 ส่านักงานเลขานุการกรม
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน กรุงเทพมหานคร

2 เครื อง 34,000.00                         34,000.00                        16,900.01                   17,099.99                       16,900.01           อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

14 ส่านักงานเลขานุการกรม
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 1,284,000.00                     1,284,000.00                    -                            1,284,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

20 กองคลัง
 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

2 เครื อง 64,000.00                        -                            64,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

20 ส่านักกฎหมาย
 เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้)
กรุงเทพมหานคร

7 เครื อง 112,000.00                       112,000.00                      -                            112,000.00                     อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

21 ส่านักกฎหมาย
 เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน กรุงเทพมหานคร

1 เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

36 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
ถงัไนโตรเจนเหลวเกบ็เชือ้บนชัน้ไอระเหยพร้อมระบบเติมอตัโนมัติ

1 ชดุ 1,320,000.00                     1,320,000.00                    -                            1,320,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

37 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
เครื องทดสอบประสิทธภิาพของยาต้านจุลชพีแบบอตัโนมัติ 
(Automated MIC Test)

1 ชดุ 2,750,000.00                     2,750,000.00                    -                            2,750,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

39 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู

1 เครื อง 23,000.00                         23,000.00                        -                            23,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

40 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

1 เครื อง 28,000.00                         28,000.00                        -                            28,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

49 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

25 เครื อง 825,000.00                       825,000.00                      -                            825,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

58 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
เครื องเพิ มปริมาณสารพนัธกุรรมในสภาพจริง (Real Time PCR)

1 ชดุ 3,210,000.00                     3,210,000.00                    -                            3,210,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

59 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา แบบ Motorized Scanning Stage

1 เครื อง 3,800,000.00                     3,800,000.00                    -                            3,800,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

60 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
เครื องวเิคราะห์หาล่าดับเบสของสารพนัธกุรรมในระดับจีโนม

1 เครื อง 8,500,000.00                     8,500,000.00                    -                            8,500,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

61 สถาบันสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ
เครื องตรวจสอบการเพิ มปริมาณ ดี เอน็ เอ ในสภาพจริง (Real-Time PCR) 
พร้อมอปุกรณ์

1 เครื อง 2,000,000.00                     2,000,000.00                    -                            2,000,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

ส่านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์

 เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

1  เครื อง 32,849.00                        -                            32,849.00                       -                    

78 กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
เครื องท่าน้่าแขง็

1 เครื อง 137,000.00                       137,000.00                      -                            137,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

79 กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
เครื องหั นเนือ้

1 เครื อง 56,000.00                         56,000.00                        -                            56,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

กรมปศุสัตว์

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง งบลงทนุ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2559

ประจ ำเดอืน  ธันวำคม 2558   (ณ วนัที ่12  ธันวำคม 2558)

หน้าที  1/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)
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หน่วยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้บัตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ
 ผลกำรจดัซ้ือ/

จดัจำ้ง (ก่อหน้ีผูกพันใน
 งบประมำณคงเหลือหลัง

ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจำ่ยแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

80 กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
เครื องพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร
2 เครื อง 32,000.00                         32,000.00                        -                            32,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

81 กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
เครื องพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด่า แบบ Network แบบที  1 
(35 หน้า/นาที) กรุงเทพมหานคร

2 เครื อง 40,000.00                         40,000.00                        -                            40,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

82 กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
กรุงเทพมหานคร

7 เครื อง 112,000.00                       112,000.00                      -                            112,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

84 ส่านักพฒันาพนัธุสั์ตว์
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
กรุงเทพมหานคร

4 เครื อง 64,000.00                         64,000.00                        -                            64,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

85 ส่านักพฒันาพนัธุสั์ตว์
พฒันาระบบฐานขอ้มูลการปรับปรุงพนัธุสั์ตว ์ (e-Breeding) ระยะที  2 
กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 6,664,600.00                     6,664,600.00                    -                            6,664,600.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

89 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวส์ระแกว้
ชดุเครื องจักรผลิตอาหารสัตว ์ส่าหรับผลิตอาหารผสมทีเอม็อาร์

1 ชดุ 700,000.00                       700,000.00                      -                            700,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

91 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวส์ระแกว้
ชดุพว่งท้ายขนพชืผลทางการเกษตรชนิดติดท้ายแทรกเตอร์

1 คัน 200,000.00                       200,000.00                      -                            200,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

102 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวช์ยัภมูิ
คอกแพะแกะ ขนาด 10X30 เมตร ต่าบลห้วยไร่ อ่าเภอคอนสวรรค์ จังหวดั
ชยัภมูิ

1 คอก 1,474,500.00                     1,474,500.00                    -                            1,474,500.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

110 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวอ์บุลราชธานี
รกอ่สร้างโรงเรือนและพื้นที เล้ียงสุกรพื้นเมืองแบบคอกรวมกลุ่ม          
ต่าบลหนองขอน อ่าเภอเมือง จังหวดัอบุลราชธานี

1 แห่ง 196,600.00                       196,600.00                      -                            196,600.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

111 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวอ์บุลราชธานี
กอ่สร้างโรงเรือนและพื้นที เล้ียงแม่สุกรเล้ียงลูก ต่าบลหนองขอน          
อ่าเภอเมือง จังหวดัอบุลราชธานี

1 แห่ง 98,300.00                         98,300.00                        -                            98,300.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

122 ศูนยว์จิัยและบ่ารุงพนัธุสั์ตวเ์ชยีงใหม่
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัเชยีงใหม่

4 เครื อง 64,000.00                         64,000.00                        -                            64,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

125 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวแ์ม่ฮ่องสอน
เครื องชั งสัตวใ์หญ่ ขนาด 1,200 กโิลกรัม ต่าบลผาบ่อง อ่าเภอเมือง จังหวดั
แม่ฮ่องสอน

1 เครื อง 65,000.00                         65,000.00                        -                            65,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

129 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวแ์ม่ฮ่องสอน
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน

2 เครื อง 32,000.00                         32,000.00                        -                            32,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

140 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี
คอกแพะแกะ ขนาด 10X30 เมตร ต่าบลวงัยาว อ่าเภอด่านชา้ง          
จังหวดัสุพรรณบุรี

1 คอก 1,474,500.00                     1,474,500.00                    -                            1,474,500.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

141 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัสุพรรณบุรี

1 เครื อง 16,000.00                         16,000.00                        -                            16,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

142 ศูนยว์จิัยและบ่ารุงพนัธุสั์ตวสุ์ราษฎร์ธานี

ครุภณัฑ์ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมการวจิัยและนวตักรรมโครงการจัดซ้ือจัด

จ้างภาครัฐ รายการตู้ฟกัไข ่ขนาด 5,000 ฟอง ต่าบลส่ามะรวล อ่าเภอ

พนุพนิ จังหวดัสุราษฎร์ธานี

1 ตู้ 199,000.00                       199,000.00                      -                            199,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

144 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวน์ครศรีธรรมราช
กอ่สร้างโรงเรือนและพื้นที เล้ียงสุกรพื้นเมืองแบบคอกรวมกลุ่ม            
ต่าบลควนชมุ อ่าเภอร่อนพบิูลย ์จังหวดันครศรีธรรมราช

1 แห่ง 196,600.00                       196,600.00                      -                            196,600.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

145 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวน์ครศรีธรรมราช
กอ่สร้างโรงเรือนและพื้นที เล้ียงแม่สุกรเล้ียงลูก ต่าบลควนชมุ           
อ่าเภอร่อนพบิูลย ์จังหวดันครศรีธรรมราช

1 แห่ง 98,300.00                         98,300.00                        -                            98,300.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

147 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวก์ระบี 
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดักระบี 

1 เครื อง 16,000.00                         16,000.00                        -                            16,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

151 สถานีวจิัยทดสอบพนัธุสั์ตวต์รัง
คอกแพะแกะ ขนาด 10X30 เมตร ต่าบลวงัคีรี อ่าเภอห้วยยอด           

จังหวดัตรัง
1 คอก 1,474,500.00                     1,474,500.00                    -                            1,474,500.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

185 สถานีพฒันาอาหารสัตวร้์อยเอด็
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัร้อยเอด็

1 เครื อง 16,000.00                         16,000.00                        -                            16,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ
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(1) (4) = (1)+(2)+/-(3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (5) - (7)

204 ศูนยว์จิัยและพฒันาอาหารสัตวล่์าปาง
ค่าปรับปรุงห้องเพื อใชเ้ป็นห้องปฏบิัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว ์

ศูนยว์จิัยและพฒันาอาหารสัตวล่์าปาง ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร 
จังหวดัล่าปาง

1 ห้อง 97,900.00                         97,900.00                        -                            97,900.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

205 ศูนยว์จิัยและพฒันาอาหารสัตวล่์าปาง
ระบบบ่าบัดน้่าทิ้งจากห้องปฏบิัติการ ต่าบลเวยีงตาล อ่าเภอห้างฉตัร 
จังหวดัล่าปาง

1 ระบบ 500,600.00                       500,600.00                      -                            500,600.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

240 ส่านักควบคุม ป้องกนัและบ่าบัดโรคสัตว์
รถโดยสารขนาด 12 ที นั ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี 
จังหวดันครปฐม

1 คัน 1,294,000.00                     1,294,000.00                    -                            1,294,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

241 ส่านักควบคุม ป้องกนัและบ่าบัดโรคสัตว์
รถโดยสารขนาด 12 ที นั ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี 
กรุงเทพมหานคร

1 คัน 1,294,000.00                     1,294,000.00                    -                            1,294,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

249 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถอื 5 วตัต์                       
ต่าบลหนองกรอมเกาะ อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

10 เครื อง 120,000.00                       120,000.00                      -                            120,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

250 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วตัต์            ต่าบล
หนองกรอมเกาะ อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 24,000.00                         24,000.00                        -                            24,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

251 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
อา่งน้่าควบคุมอณุหภมูิ (Water bath) ต่าบลหนองกรอมเกาะ           
อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 27,000.00                         27,000.00                        -                            27,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

254 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต่าบลหนองกรอมเกาะ อ่าเภอ
เมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 10,700.00                         10,700.00                        -                            10,700.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

258 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องปั่นตกตะกอน ความเร็ว ไม่น้อยกวา่ 14,000 รอบต่อนาที พร้อม
อปุกรณ์ ต่าบลหนองกรอมเกาะ อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 300,000.00                       300,000.00                      -                            300,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

262 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องอา่นผลอไีลซ่า (ELISA reader) ต่าบลหนองกรอมเกาะ           
อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 450,000.00                       450,000.00                      -                            450,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

263 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องล้างอไีลซ่าเพล็ท (ELISA Washer) ต่าบลหนองกรอมเกาะ       
อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 300,000.00                       300,000.00                      -                            300,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

264 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
ตู้แชแ่ขง็ -20 องศาเซลเซียส ส่าหรับเกบ็ซีรั ม ต่าบลหนองกรอมเกาะ อ่าเภอ
เมือง จังหวดัหนองคาย

1 ตู้ 120,000.00                       120,000.00                      -                            120,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

265 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
ตู้เยน็ส่าหรับเกบ็ชดุทดสอบและสารเคมี ต่าบลหนองกรอมเกาะ             
อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 ตู้ 80,000.00                         80,000.00                        -                            80,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

266 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องวดั กรด-ด่าง ต่าบลหนองกรอมเกาะ อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 42,800.00                         42,800.00                        -                            42,800.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

267 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องท่าน้่า Deiornized/Reverse Osmosis water                  ต่าบล

หนองกรอมเกาะ อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย
1 เครื อง 60,000.00                         60,000.00                        -                            60,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

268 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องเขยา่ผสมสารละลาย Plate shaker ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด 
จังหวดัตาก

1 เครื อง 109,500.00                       109,500.00                      -                            109,500.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

269 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 ul                 ต่าบล
หนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 ชดุ 6,500.00                           6,500.00                         -                            6,500.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

270 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10 - 100 ul             
ต่าบลหนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 ชดุ 6,500.00                           6,500.00                         -                            6,500.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

271 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20 - 200 ul           ต่าบล
หนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 ชดุ 6,500.00                           6,500.00                         -                            6,500.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

272 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100 - 1000 ul         ต่าบล

หนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย
1 ชดุ 6,500.00                           6,500.00                         -                            6,500.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

275 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ่าที  40 วตัต์                  
ต่าบลหนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 30,000.00                         30,000.00                        -                            30,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ
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276 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องอา่นผลอไีลซ่า (ELISA reader) ต่าบลหนองกรอมเกาะ           

อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย
1 เครื อง 450,000.00                       450,000.00                      -                            450,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

277 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
ตู้คอนเทนเนอร์ปฏบิัติการตรวจสินค้าเกษตร (แบบแผงโซล่าร์เซลล์) ต่าบล
หนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

6 ตู้ 3,600,000.00                     3,600,000.00                    -                            3,600,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

278 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องดูด-จ่ายสารละลาย pipette aid ต่าบลหนองกรอมเกาะ            
อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 20,000.00                         20,000.00                        -                            20,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

279 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องดูดจ่ายสารละลายชนิดจ่ายซ่้า ต่าบลหนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง 
จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 200,000.00                       200,000.00                      -                            200,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

280 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องชั งน้่าหนักทศนิยม 3 ต่าแหน่ง ขนาด 620 กรัม                  ต่าบล
หนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 74,000.00                         74,000.00                        -                            74,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

281 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
ตู้อบลมร้อนอณุหภมูิไม่น้อยกวา่ 250 องศาเซลเซียส                       

ต่าบลหนองกรอมเกาะ  อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย
1 เครื อง 80,000.00                         80,000.00                        -                            80,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

282 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
ตู้เพาะเล้ียงเชือ้อณุหภมูิ 10 - 50 องศาเซลเซียส ต่าบลหนองกรอมเกาะ  
อ่าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 100,000.00                       100,000.00                      -                            100,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

283 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เครื องตรวจหายาปฏชิวีนะและสารตกค้าง จังหวดัหนองคาย

1 เครื อง 2,300,000.00                     2,300,000.00                    -                            2,300,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

284 ด่านกกัสัตวห์นองคาย
เตาเผาท่าลายสินค้าเกษตร แบบประหยดัพลังงานและไร้มลพษิ     จังหวดั
หนองคาย

1 เครื อง 5,000,000.00                     5,000,000.00                    -                            5,000,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

286 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถอื 5 วตัต์ ต่าบลค่าอาฮวน อ่าเภอ
เมือง จังหวดัมุกดาหาร

10 เครื อง 120,000.00                       120,000.00                      -                            120,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

287 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วตัต์                
ต่าบลค่าอาฮวน อ่าเภอเมือง จังหวดัมุกดาหาร

1 เครื อง 24,000.00                         24,000.00                        -                            24,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

312 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ่าที  40 วตัต์              ต่าบล
ค่าอาฮวน 

1 เครื อง 30,000.00                         30,000.00                        -                            30,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

322 ด่านกกัสัตวเ์ชยีงใหม่
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัเชยีงใหม่

2 เครื อง 32,000.00                         32,000.00                        -                            32,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

325 ด่านกกัสัตวต์าก
ระบบกล้อง (CCTV) ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 ชดุ 180,000.00                       180,000.00                      -                            180,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

327 ด่านกกัสัตวต์าก
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถอื 5 วตัต์  ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอ
แม่สอด จังหวดัตาก

10 เครื อง 120,000.00                       120,000.00                      -                            120,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

328 ด่านกกัสัตวต์าก
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วตัต์ ต่าบลแม่ปะ 
อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 เครื อง 24,000.00                         24,000.00                        -                            24,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

330 ด่านกกัสัตวต์าก
เครื องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น ต่าบล
แม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 เครื อง 30,000.00                         30,000.00                        -                            30,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

331 ด่านกกัสัตวต์าก
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิว้ ต่าบลแม่ปะ 
อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 จอ 40,000.00                         40,000.00                        -                            40,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

337 ด่านกกัสัตวต์าก
กล้องถา่ยภาพนิ ง ระบบดิจิตอล ความละเอยีด 14 ล้านพกิเซล            
ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 ตัว 7,000.00                           7,000.00                         -                            7,000.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

338 ด่านกกัสัตวต์าก
โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x1080 พกิ
เซล ขนาด 40 นิว้ ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

339 ด่านกกัสัตวต์าก
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ ต่าบลแม่ปะ              
อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 คัน 44,000.00                         44,000.00                        -                            44,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

351 ด่านกกัสัตวต์าก
ตู้เยน็ ขนาด 16 คิวบิกฟตุ ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 ตู้ 25,000.00                         25,000.00                        -                            25,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ
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352 ด่านกกัสัตวต์าก
เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด3,500 ANSI Lumens 

ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก
1 เครื อง 39,000.00                         39,000.00                        -                            39,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

353 ด่านกกัสัตวต์าก
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ่าที  40 วตัต์ ต่าบลแม่ปะ 
อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 เครื อง 30,000.00                         30,000.00                        -                            30,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

354 ด่านกกัสัตวต์าก
เสาวทิย ุความสูง 45 เมตร ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด จังหวดัตาก

1 เสา 350,000.00                       350,000.00                      -                            350,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

355 ด่านกกัสัตวต์าก
เครื องพน่น้่ายาฆา่เชือ้แบบอตัโนมัติ ต่าบลแม่ปะ อ่าเภอแม่สอด           
จังหวดัตาก

1 เครื อง 450,000.00                       450,000.00                      -                            450,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

363 ด่านกกัสัตวต์าก
เตาเผาท่าลายสินค้าเกษตร แบบประหยดัพลังงานและไร้มลพษิ          
จังหวดัตาก

1 เครื อง 5,000,000.00                     5,000,000.00                    -                            5,000,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

369 ด่านกกัสัตวส์งขลา
เครื องปั่นเม็ดเลือดแดงอดัแน่น แบบต้ังโต๊ะ ต่าบลหาดใหญ่           อ่าเภอ

หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา
1 เครื อง -                                  -                                 -                            -                                -                    

384 ด่านกกัสัตวส์งขลา
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ จังหวดัสงขลา

2 คัน 88,000.00                         88,000.00                        -                            88,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

398 ด่านกกัสัตวส์งขลา
เครื องรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ่าที  40 วตัต์ จังหวดัสงขลา

2 เครื อง 60,000.00                         60,000.00                        -                            60,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

412 ด่านกกัสัตวต์ราด
ระบบกล้อง (CCTV) ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 ชดุ 180,000.00                       180,000.00                      -                            180,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

416 ด่านกกัสัตวต์ราด
อา่งน้่าควบคุมอณุหภมูิ (Water bath) ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ 
จังหวดัตราด

1 เครื อง 27,000.00                         27,000.00                        -                            27,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

419 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) ต่าบลหาดเล็ก            อ่าเภอ
คลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 10,700.00                         10,700.00                        -                            10,700.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

420 ด่านกกัสัตวต์ราด
Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่          
จังหวดัตราด

1 คัน 900,000.00                       900,000.00                      -                            900,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

423 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องปั่นตกตะกอน ความเร็ว ไม่น้อยกวา่ 14,000 รอบต่อนาที พร้อม
อปุกรณ์ ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 300,000.00                       300,000.00                      -                            300,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

427 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องอา่นผลอไีลซ่า (ELISA reader) ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ 
จังหวดัตราด

1 เครื อง 450,000.00                       450,000.00                      -                            450,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

428 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องล้างอไีลซ่าเพล็ท (ELISA Washer) ต่าบลหาดเล็ก                อ่าเภอ
คลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 300,000.00                       300,000.00                      -                            300,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

429 ด่านกกัสัตวต์ราด
ตู้แชแ่ขง็ -20 องศาเซลเซียส ส่าหรับเกบ็ซีรั ม ต่าบลหาดเล็ก         อ่าเภอ
คลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 ตู้ 120,000.00                       120,000.00                      -                            120,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

430 ด่านกกัสัตวต์ราด
ตู้เยน็ส่าหรับเกบ็ชดุทดสอบและสารเคมี ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ 
จังหวดัตราด

1 ตู้ 80,000.00                         80,000.00                        -                            80,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

431 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องวดั กรด-ด่าง ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 42,800.00                         42,800.00                        -                            42,800.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

432 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องท่าน้่า Deiornized/Reverse Osmosis water ต่าบลหาดเล็ก 
อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 60,000.00                         60,000.00                        -                            60,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

433 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องเขยา่ผสมสารละลาย Plate shaker ต่าบลหาดเล็ก                      
อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 109,500.00                       109,500.00                      -                            109,500.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

434 ด่านกกัสัตวต์ราด
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 5-50 ul ต่าบลหาดเล็ก 
อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 ชดุ 6,500.00                           6,500.00                         -                            6,500.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

435 ด่านกกัสัตวต์ราด
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 10 - 100 ul ต่าบลหาดเล็ก 
อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 ชดุ 6,500.00                           6,500.00                         -                            6,500.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ
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436 ด่านกกัสัตวต์ราด
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 20 - 200 ul ต่าบลหาดเล็ก 

อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด
1 ชดุ 6,500.00                           6,500.00                         -                            6,500.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

437 ด่านกกัสัตวต์ราด
อปุกรณ์ดูดของเหลวขนาดเล็ก Micropipette 100 - 1000 ul ต่าบลหาด
เล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 ชดุ 6,500.00                           6,500.00                         -                            6,500.00                        -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

438 ด่านกกัสัตวต์ราด
ตู้เยน็ ขนาด 16 คิวบิกฟตุ ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 ตู้ 25,000.00                         25,000.00                        -                            25,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

442 ด่านกกัสัตวต์ราด
ตู้คอนเทนเนอร์ปฏบิัติการตรวจสินค้าเกษตร (แบบแผงโซล่าร์เซลล์) ต่าบล
หาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

6 ตู้ 3,600,000.00                     3,600,000.00                    -                            3,600,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

443 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องดูด-จ่ายสารละลาย pipette aid ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ 
จังหวดัตราด

1 เครื อง 20,000.00                         20,000.00                        -                            20,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

444 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องดูดจ่ายสารละลายชนิดจ่ายซ่้า ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอคลองใหญ่ 

จังหวดัตราด
1 เครื อง 200,000.00                       200,000.00                      -                            200,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

445 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องชั งน้่าหนักทศนิยม 3 ต่าแหน่ง ขนาด 620 กรัม ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอ
คลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 74,000.00                         74,000.00                        -                            74,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

446 ด่านกกัสัตวต์ราด
ตู้อบลมร้อนอณุหภมูิไม่น้อยกวา่ 250 องศาเซลเซียส ต่าบลหาดเล็ก อ่าเภอ
คลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 80,000.00                         80,000.00                        -                            80,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

447 ด่านกกัสัตวต์ราด
ตู้เพาะเล้ียงเชือ้อณุหภมูิ 10 - 50 องศาเซลเซียส ต่าบลหาดเล็ก               
อ่าเภอคลองใหญ่ จังหวดัตราด

1 เครื อง 100,000.00                       100,000.00                      -                            100,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

448 ด่านกกัสัตวต์ราด
เครื องตรวจหายาปฏชิวีนะและสารตกค้าง จังหวดัตราด

1 เครื อง 2,300,000.00                     2,300,000.00                    -                            2,300,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

495 ด่านกกัสัตวน์ครพนม
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดันครพนม

2 เครื อง 32,000.00                         32,000.00                        -                            32,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

497 ด่านกกัสัตวล่์าปาง
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัล่าปาง

1 เครื อง 16,000.00                         16,000.00                        -                            16,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

502 ด่านกกัสัตวพ์ะเยา
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัพะเยา

2 เครื อง 32,000.00                         32,000.00                        -                            32,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

504 ด่านกกัสัตวร์าชบุรี
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัราชบุรี

2 เครื อง 32,000.00                         32,000.00                        -                            32,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

540
ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีวีภาพ
ราชบุรี

เครื องตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้่านม และโซมาติกเซลล์ จังหวดัราชบุรี
1 เครื อง 15,919,900.00                   15,919,900.00                  -                            15,919,900.00                 -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

615 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 6
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ต่าบลท่าทอง อ่าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก

2  เครื อง 91,000.00                         91,000.00                        -                            91,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

616 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 6
เครื องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) ต่าบลท่าทอง         
อ่าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก

2  เครื อง 70,600.00                         70,600.00                        -                            70,600.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

620 ศูนยว์จิัยและพฒันาการปศุสัตวเ์ขต 6
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัอทุัยธานี

3  เครื อง 48,000.00                         48,000.00                        -                            48,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

624 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
เครื องตรวจ Somatic Cell Count ต่าบลพระปฐมเจดีย ์อ่าเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม

1 เครื อง 250,000.00                       250,000.00                      -                            250,000.00                     -                    รอส่งมอบ

625 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ต่าบลพระปฐมเจดีย ์อ่าเภอเมือง          จังหวดั
นครปฐม

5 เครื อง 227,500.00                       227,500.00                      -                            227,500.00                     -                    รอส่งมอบ

626 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
เครื องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) ต่าบลพระปฐมเจดีย ์
อ่าเภอเมือง จังหวดันครปฐม

5 เครื อง 176,500.00                       176,500.00                      -                            176,500.00                     -                    รอส่งมอบ

628 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดันครปฐม

14  เครื อง 224,000.00                       224,000.00                      -                            224,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

หน้าที  6/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



ล ำดบั
ที่

หน่วยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้บัตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ
 ผลกำรจดัซ้ือ/

จดัจำ้ง (ก่อหน้ีผูกพันใน
 งบประมำณคงเหลือหลัง

ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจำ่ยแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

629 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน จังหวดันครปฐม

1  เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

631 ส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 8
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

1  คัน 722,000.00                      -                            722,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

665 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัลพบุรี
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลหนองรี อ่าเภอล่าสนธ ิจังหวดั
ลพบุรี

1  แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

672 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชลบุรี
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัชลบุรี

1  เครื อง 16,000.00                         16,000.00                        -                            16,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

673 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชลบุรี
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน ต่าบลคลองต่าหรุ 
อ่าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี

1  เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

682 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัฉะเชงิเทรา
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. รางระบายน้่าและเสาธงส่านักงานปศุสัตวเ์ขต 2 

ต่าบลหน้าเมือง อ่าเภอเมือง จังหวดัฉะเชงิเทรา
1  แห่ง -                                  -                                 -                            -                                -                    

692 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครราชสีมา
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก            
จังหวดันครราชสีมา

1  หลัง 34,000.00                         34,000.00                        -                            34,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

700 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสุรินทร์
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลกงัแอน อ่าเภอปราสาท 
จังหวดัสุรินทร์

1 แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

712 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัยโสธร
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัยโสธร

7  เครื อง 112,000.00                       112,000.00                      -                            112,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

713 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัยโสธร
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน ต่าบลส่าาราญ      อ่าเภอ
เมือง จังหวดัยโสธร

1  เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

716 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชยัภมูิ
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลวะตะแบก อ่าเภอเทพสถติ 
จังหวดัชยัภมูิ

1 แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

718 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอ่านาจเจริญ
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก        อ่าเภอ
ชานุมาณ จังหวดัอ่านาจเจริญ

1  หลัง 34,000.00                         34,000.00                        -                            34,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

719 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอ่านาจเจริญ

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

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบมีชอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) อ่าเภอชานุมาณ 

จังหวดัอ่านาจเจริญ

1  คัน 688,000.00                       688,000.00                      -                            688,000.00                     -                    -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

722 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัหนองบัวล่าภู
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก        อ่าเภอ
เมือง จังหวดัหนองบัวล่าภู

1  หลัง 34,000.00                         34,000.00                        -                            34,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

723 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัหนองบัวล่าภู

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

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบมีชอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) อ่าเภอเมือง จังหวดั

หนองบัวล่าภู

1 คัน 688,000.00                       688,000.00                      -                            688,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

727 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัขอนแกน่
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัขอนแกน่

1  เครื อง 16,000.00                         16,000.00                        -                            16,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

728 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัขอนแกน่
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน  ต่าบลในเมือง      อ่าเภอ
เมือง จังหวดัขอนแกน่

1  เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

741 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัมหาสารคาม
รหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก          
ต่าบลแวงน่าง อ่าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม

1  หลัง 34,000.00                         34,000.00                        -                            34,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

742 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัมหาสารคาม
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบมีชอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) ต่าบลแวงน่าง อ่าเภอ

เมือง จังหวดัมหาสารคาม

1 คัน 688,000.00                       688,000.00                      -                            688,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

743 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัมหาสารคาม
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัมหาสารคาม

5 เครื อง 80,000.00                         80,000.00                        -                            80,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ
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ล ำดบั
ที่

หน่วยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้บัตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ
 ผลกำรจดัซ้ือ/

จดัจำ้ง (ก่อหน้ีผูกพันใน
 งบประมำณคงเหลือหลัง

ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจำ่ยแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

744 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัมหาสารคาม
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน ต่าบลแวงน่าง         

อ่าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม
1 เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

747 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัร้อยเอด็
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ  ต่าบลจังหาร อ่าเภอจังหาร 
จังหวดัร้อยเอด็

1 แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

748 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัร้อยเอด็
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัร้อยเอด็

4 เครื อง 64,000.00                         64,000.00                        -                            64,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

749 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัร้อยเอด็
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน ต่าบลในเมือง      อ่าเภอ
เมือง จังหวดัร้อยเอด็

1 เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

753 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก          ต่าบล
ธาตุเชงิชมุ อ่าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร

1  หลัง 34,000.00                         34,000.00                        -                            34,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

754 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบมีชอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) ต่าบลธาตุเชงิชมุ 
อ่าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร

1 คัน 688,000.00                       688,000.00                      -                            688,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

755 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลสวา่งแดนดิน           อ่าเภอ
สวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร

1 แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

756 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน ต่าบลธาตุเชงิชมุ อ่าเภอ
เมือง จังหวดัสกลนคร

1 เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

757 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก           
จังหวดันครพนม

2  หลัง 68,000.00                         68,000.00                        -                            68,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

758 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบมีชอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) จังหวดันครพนม
2  คัน 1,376,000.00                     1,376,000.00                    -                            1,376,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

759 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลโพนทอง อ่าเภอเรณูนคร 
จังหวดันครพนม

1  แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

760 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดันครพนม

2  เครื อง 32,000.00                         32,000.00                        -                            32,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

761 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน จังหวดันครพนม

1  เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

764 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัมุกดาหาร
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัมุกดาหาร

9 เครื อง 144,000.00                       144,000.00                      -                            144,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

765 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัมุกดาหาร
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน ต่าบลค่าอาฮวน        

อ่าเภอเมือง จังหวดัมุกดาหาร
1 เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

766 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชยีงใหม่
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก         จังหวดั
เชยีงใหม่

2  หลัง 68,000.00                         68,000.00                        -                            68,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

767 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชยีงใหม่
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี 
ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบมีชอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) จังหวดัเชยีงใหม่

2 คัน 1,376,000.00                     1,376,000.00                    -                            1,376,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

768 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชยีงใหม่
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลยหุวา อ่าเภอสันป่าตอง 
จังหวดัเชยีงใหม่

1 แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

771 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัล่าพนู
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลห้วยยอด อ่าเภอบ้านธ ิ
จังหวดัล่าพนู

1  แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

774 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอตุรดิตถ์
กอ่สร้างร้ัว,ประตูทางเขา้-ออก ส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอน้่าปาด

1  แห่ง 388,000.00                      -                            388,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

781 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพะเยา
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก          
จังหวดัพะเยา

2  หลัง 68,000.00                         68,000.00                        -                            68,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ
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ล ำดบั
ที่

หน่วยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้บัตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ
 ผลกำรจดัซ้ือ/

จดัจำ้ง (ก่อหน้ีผูกพันใน
 งบประมำณคงเหลือหลัง

ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจำ่ยแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

782 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพะเยา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,400 ซีซี 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบมีชอ่งวา่งด้านหลังคนขบั (Cab) จังหวดัพะเยา
2 คัน 1,376,000.00                     1,376,000.00                    -                            1,376,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

787 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชยีงราย
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลสันทรายงาม อ่าเภอเทิง 
จังหวดัเชยีงราย

1 แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

792 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลบ้านแม่สวด  อ่าเภอสบเมย 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน

1 แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

808 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบูรณ์
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลท่าโรง อ่าเภอวเิชยีรบุรี 
จังหวดัเพชรบูรณ์

1  แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

809 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบูรณ์
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัเพชรบูรณ์

5  เครื อง 80,000.00                         80,000.00                        -                            80,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

810 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบูรณ์
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน ต่าบลสะเดียง     อ่าเภอ

เมือง จังหวดัเพรบูรณ์
1  เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

828 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบุรี
กอ่สร้างอาคารส่านักงานปศุสัตวอ์่าเภอ ต่าบลเขาใหญ่ อ่าเภอชะอ่า 
จังหวดัเพชรบุรี

1  แห่ง 1,758,800.00                     1,758,800.00                    -                            1,758,800.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

835 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมราช
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดันครศรีธรรมราช

5 เครื อง 80,000.00                         80,000.00                        -                            80,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

836 ส่านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมราช
เครื องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส่าหรับงานส่านักงาน ต่าบลในเมือง           
อ่าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช

1 เครื อง 17,000.00                         17,000.00                        -                            17,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

866 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 
ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี

1 เครื อง 18,000.00                         18,000.00                        -                            18,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

867 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี

1 เครื อง 550,000.00                       550,000.00                      -                            550,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

868 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง จังหวดั
ปทุมธานี

3 เครื อง 105,000.00                       105,000.00                      -                            105,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

869 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ชดุอา่งน้่าควบคุมอณุหภมูิชนิดท่าความเยน็ได้ 20 องศาเซลเซียส 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 20 ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี

1 ชดุ 230,100.00                       230,100.00                      -                            230,100.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

870 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 48,000 บีทีย ูต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง       จังหวดั
ปทุมธานี

4 เครื อง 224,000.00                       224,000.00                      -                            224,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

871 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้เยน็ควบคุมอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต ่ากวา่ 1,300 ลิตร 

ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี
2 ตู้ 1,100,000.00                     1,100,000.00                    -                            1,100,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

872 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้เยน็ควบคุมอณุหภมูิส่าหรับแชตั่วอยา่งน้่านม ความจุไม่น้อยกวา่ 1,300 
ลิตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี

1 ตู้ 480,000.00                       480,000.00                      -                            480,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

873 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้ปลอดเชือ้ Biohazard Safety Cabinet Class ll ต่าบลบางกะดี อ่าเภอ
เมือง จังหวดัปทุมธานี

2 เครื อง 1,280,000.00                     1,280,000.00                    -                            1,280,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

875 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 40,000 บีทีย ูต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง        จังหวดั
ปทุมธานี

1 เครื อง 51,000.00                         51,000.00                        -                            51,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

876 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 36,000 บีทีย ูต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง       จังหวดั

ปทุมธานี

20 เครื อง 880,000.00                       880,000.00                      -                            880,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ
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ล ำดบั
ที่

หน่วยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้บัตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ
 ผลกำรจดัซ้ือ/

จดัจำ้ง (ก่อหน้ีผูกพันใน
 งบประมำณคงเหลือหลัง

ก่อหน้ีผูกพันในระบบ GFMIS
 เบกิจำ่ยแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

879 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 30,000 บีทีย ูต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง       จังหวดั
ปทุมธานี

1 เครื อง 37,000.00                         37,000.00                        -                            37,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

884 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องวเิคราะห์แยกชนิดเชือ้จุลินทรียอ์ยา่งละเอยีดด้วยเทคนิค 
MALDI-TOF/TOF CID MS/MS จังหวดัปทุมธานี

1 ชดุ 21,500,000.00                   21,500,000.00                  -                            21,500,000.00                 -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

887 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องนึ งฆา่เชือ้ด้วยแรงดันไอน้่า ขนาดไม่น้อยกวา่ 675 ลิตร         จังหวดั
ปทุมธานี

1 เครื อง 4,494,000.00                     4,494,000.00                    -                            4,494,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

888 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องถา่ยภาพพร้อมเกบ็ขอ้มูลบนแผ่น TLC/HPTLC จังหวดัปทุมธานี

1 ชดุ 1,070,000.00                     1,070,000.00                    -                            1,070,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

889 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้่านม และโซมาติกเซลล์                 จังหวดั

ปทุมธานีรณ์
1 เครื อง 15,919,900.00                   15,919,900.00                  -                            15,919,900.00                 -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

890 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แชแ่ขง็ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 725 ลิตร           
จังหวดัปทุมธานี

1 เครื อง 1,350,000.00                     1,350,000.00                    -                            1,350,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

891 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ปรับปรุงห้องวตัถอุนัตรายทางเคมี ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง       จังหวดั
ปทุมธานี

1 ห้อง 1,410,000.00                     1,410,000.00                    -                            1,410,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

893 ส่านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื องส่ารองไฟฟา้ ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟา้ 3 เฟส) ต่าบลบางกะดี 
อ่าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี

1 เครื อง 240,000.00                       240,000.00                      -                            240,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

907 กองสารวตัรและกกักนั
กอ่สร้างอาคารกองสารวตัรและกกักนั จังหวดัปทุมธานี

1 แห่ง 14,745,000.00                   14,745,000.00                  -                            14,745,000.00                 -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

908 กองสารวตัรและกกักนั
เครื องอา่นตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง 

จังหวดัปทุมธานี
230 เครื อง 11,500,000.00                   11,500,000.00                  -                            11,500,000.00                 -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

910 กองสารวตัรและกกักนั
เสาวทิย ุความสูง 45 เมตร ต่าบลบางกะดี อ่าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี

1 เสา 350,000.00                       350,000.00                      -                            350,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

911 กองสารวตัรและกกักนั
โครงการพฒันาระบบเชื อมโยงขอ้มูลระบบ National Single Window 
(NSW) ระยะ 3/1 จังหวดัปทุมธานี

1 ระบบ 5,708,000.00                     5,708,000.00                    -                            5,708,000.00                  -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

912 กองงานพระราชด่าริและกจิกรรมพเิศษ
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
กรุงเทพมหานคร

5 เครื อง 80,000.00                         80,000.00                        -                            80,000.00                       -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

924 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
เครื องคอมพวิเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิว้) 
จังหวดัปทุมธานี

8  เครื อง 128,000.00                       128,000.00                      -                            128,000.00                     -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

925 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
โครงการพฒันาระบบเชื อมโยงขอ้มูลระบบ National Single Window 

(NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทุมธานี
1 ระบบ 27,685,900.00                   27,685,900.00                  -                            27,685,900.00                 -                    อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการด่าเนินการ

 รวมทัง้สิน้ 229,420,200.00               231,414,049.00              48,893.01                231,365,155.99            -                  48,893.01         

หน้าที  10/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)


