


ล ำดับ

ท่ี
หน่วยงานทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร  ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ  อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการด าเนินการ

จ านวนเงิน

1 กองคลัง เกำ้อี้ส ำหรับผู้บริหำร 1 ตัว 9,042.00                   อยูร่ะหว่ำงจัดท ำ PO ในระบบ

2 กองแผนงำน ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำหอ้งท ำงำนกองแผนงำน 1  แหง่ 87,000.00                 ได้ผู้ขำยแล้ว แต่ รอเอกสำรจำกผู้ขำยเพือ่ส่งมำกนัเงิน

3 สถำบนัสุขภำพสัตว์แหง่ชำติ เคร่ืองท ำแหง้แบบแช่แข็ง 1 เคร่ือง 995,000.00               รับเอกสำรใบเสนอรำคำจำกระบบ 2 - 14 มี.ค. 59

4 ศูนยอ์้ำงอิงโรคปำกและเท้ำเปือ่ยภมูิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 1  คัน 787,000.00               รับเอกสำรใบเสนอรำคำ วันที ่11 - 21 มี.ค. 59 ,

 เปดิซองและประกำศผล วันที ่22 มี.ค.59

5 กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 18.5 นิว้) 1 เคร่ือง 22,898.00                 อยูร่ะหว่ำงขออนมุัติกรมฯ แลกเงินค่ำโปรแกรมฯ

6 กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ส ำหรับงำนส ำนกังำน 1 เคร่ือง 16,906.00                 อยูร่ะหว่ำงขออนมุัติกรมฯ แลกเงินค่ำโปรแกรมฯ

7 ศูนยว์ิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดำ 1 คัน 517,000.00               ประกำศสอบรำคำ 11 - 21 มี.ค. 59 และ 

เปดิซอง 22 มี.ค. 59

8 สถำนวีิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่ำง

ด้ำนหลังคนขับ (Cab)

1 คัน 688,000.00               ประกำศสอบรำคำ 11 - 21 มี.ค. 59 และ 

เปดิซอง 22 มี.ค. 59

9 สถำนวีิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เคร่ืองอัดหญ้ำแหง้ หนำ้กว้ำงไม่นอ้ยกว่ำ 130 เซนติเมตร 1 เคร่ือง 500,000.00               ประกำศสอบรำคำ 11 - 21 มี.ค. 59 และ 

เปดิซอง 22 มี.ค. 59

10 สถำนวีิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เคร่ืองเกล่ียหญ้ำรวมกอง (แบบท่ี 1) 1 เคร่ือง 170,000.00               ประกำศสอบรำคำ 11 - 21 มี.ค. 59 และ 

เปดิซอง 22 มี.ค. 59

11 สถำนวีิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบรีุ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่ำง

ด้ำนหลังคนขับ (Cab)

1 คัน 688,000.00               ประกำศสอบรำคำ 11 - 21 มี.ค. 59 และ 

เปดิซอง 22 มี.ค. 59

12 ส ำนกัเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

13 ส ำนกัเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ เคร่ืองเพิม่ปริมำณสำรพันธุกรรม (PCR machine) 1 เคร่ือง 349,890.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

14 ส ำนกัเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ตู้เยน็ควบคุมอุณหภมูิ 4 องศำเซลเซียส ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกว่ำ 615 ลิตร 1 ตู้ 495,000.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กรมปศุสัตว์

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง งบลงทุน - รำยกำรท่ียงัไม่กอ่หนีผู้กพันในระบบ GFMIS ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559

ประจ ำเดือน  มีนำคม 2559   (ณ วันท่ี 15  มีนำคม 2559)

จ านวน
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15 ส ำนกัเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ เคร่ืองปัน่ผสมสำรละลำย (Vortex mixer) 1 เคร่ือง 10,700.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

16 ส ำนกัเทคโนโลยชีีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ชุดเคร่ืองถ่ำยภำพและวิเครำะหภ์ำพเจล 1 ชุด 430,000.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

17 ศูนยผ์ลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งพ่อพันธุ์ล ำพญำกลำง กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

18 ศูนยผ์ลิตน้ ำเช้ือพ่อโคพันธุ์โครงกำรพลวงอินทนนท์ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

19 ศูนยผ์ลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งพ่อพันธุ์ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บทีียู 2 เคร่ือง 66,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

20 ศูนยผ์ลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งพ่อพันธุ์ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

21 ศูนยผ์ลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งพ่อพันธุ์ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื ถังสต็อคน้ ำเชื้อแช่แข็งปำกกว้ำง ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 35 ลิตร 8 ถัง 81,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

22 ศูนยว์ิจัยและพัฒนำเทคโนโลยกีำรยำ้ยฝำกตัวอ่อน แพะนมต่ำงประเทศพันธุ์แท้เพศผู้ 12  ตัว 1,200,000.00             อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

23 ศูนยว์ิจัยและพัฒนำเทคโนโลยกีำรยำ้ยฝำกตัวอ่อน แพะนมต่ำงประเทศพันธุ์แท้เพศเมีย 36  ตัว 3,240,000.00             อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

24 ศูนยว์ิจัยและพัฒนำเทคโนโลยกีำรยำ้ยฝำกตัวอ่อน เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 12,000 บทีียู 1  เคร่ือง 18,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

25 ศูนยว์ิจัยและพัฒนำเทคโนโลยกีำรยำ้ยฝำกตัวอ่อน เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บทีียู 1  เคร่ือง 33,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

26 ศูนยว์ิจัยและพัฒนำเทคโนโลยกีำรยำ้ยฝำกตัวอ่อน กอ่สร้ำงคอกแพะแกะ ขนำด 10X30 เมตร (ไม่ตอกเสำเช็ม) 1  คอก 1,554,800.00             อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

27 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสระบรีุ เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 13,000 บทีียู 1 เคร่ือง 23,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

28 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสระบรีุ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

29 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสระบรีุ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

30 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพชลบรีุ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดำ 5 คัน 190,000.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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31 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพชลบรีุ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

32 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพชลบรีุ ถังสต็อคน้ ำเชื้อแช่แข็งปำกกว้ำง ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 35 ลิตร 3 ถัง 81,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

33 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพนครรำชสีมำ เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแชวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บทีียู 1 เคร่ือง 33,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

34 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพนครรำชสีมำ เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแชวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 36,000 บทีียู 1 เคร่ือง 44,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

35 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพนครรำชสีมำ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

36 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพขอนแกน่ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

37 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพเชียงใหม่ เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 44,000 บทีียู 1 เคร่ือง 52,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

38 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพเชียงใหม่ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

39 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพพิษณุโลก รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดำ 5 คัน 190,000.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

40 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพพิษณุโลก กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

41 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพรำชบรีุ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดำ 5 คัน 190,000.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

42 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพรำชบรีุ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

43 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสุรำษฎร์ธำนี โรงเรือนเล้ียงแพะ ขนำด 6X18 เมตร 1 หลัง 1,040,000.00             อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

44 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสุรำษฎร์ธำนี กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

45 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสุรำษฎร์ธำนี เคร่ืองช่ังน้ ำหนกัสัตว์ดิจิตอลพร้อมคอก 1 ชุด 318,730.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

46 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสุรำษฎร์ธำนี เคร่ืองรีดนมแพะ 1 ชุด 66,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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47 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสงขลำ เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพืน้หรือชนดิแขวน มีระบบฟอกอำกำศ ขนำด 24,000 บทีียู 2 เคร่ือง 66,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

48 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพสงขลำ กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

49 ส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 8 กอ่สร้ำงร้ัวคอนกรีตส ำนกังำนปศุสัตว์เขต 8 1  แหง่ 1,007,300.00             ประกำศสอบรำคำ 11 - 21 มี.ค. 59 และ 

เปดิซอง 22 มี.ค. 59

50 ส ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ตู้บม่เช้ือ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 400 ลิตร 2 เคร่ือง 358,000.00               เรียกผู้ขำยมำท ำสัญญำ

51 ส ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เคร่ืองดูด - จ่ำยสำรละลำย (Pipette Aid) 2 เคร่ือง 54,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

52 ด่ำนกกักนัสัตว์สุวรรณภมูิ รถยนืไฟฟ้ำ 4 คัน 438,000.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

53 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพอุบลรำชธำนี รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดำ 5 คัน 190,000.00               อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

54 ศูนยว์ิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภำพอุบลรำชธำนี กล้องถ่ำยภำพนิง่ ระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล 1 เคร่ือง 10,000.00                 อยูร่ะหว่ำงด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

55 กองสำรวัตรและกกักนั โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 จังหวัดปทุมธำนี 1 ระบบ 5,708,000.00             อยูร่ะหว่ำงสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

56 กองควบคุมอำหำรและยำสัตว์ โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธำนี 1 ระบบ 27,685,900.00           อยูร่ะหว่ำงสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 รวมท้ังส้ิน 49,910,166.00         
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