




ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

128,766,061.55 366,043,324.58 650,094,932.00 284,051,607.42 76,334,406.47 289,708,918.11

1 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 22,000.00 21,999.20 21,999.20 รอสง่มอบ

2 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 17,000.00 16,906.00 16,906.00 รอสง่มอบ

3 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED สชีนดิ 
Network แบบท ี1 (18 หนา้/นาท)ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 10,000.00 9,993.80 9,993.80 รอสง่มอบ

4 กลุม่ตรวจสอบภายใน
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 22,000.00 19,260.00 19,260.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

5 กลุม่ตรวจสอบภายใน
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

4 เครอืง 35,600.00 17,120.00 17,120.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

6 กลุม่ตรวจสอบภายใน

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 17,000.00 16,050.00 16,050.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

7 สํานักงานเลขานุการกรม
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 22,000.00 21,999.20 21,999.20 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

8 สํานักงานเลขานุการกรม

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

12 เครอืง 204,000.00 203,963.40 203,963.40 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

9 สํานักงานเลขานุการกรม
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

3 เครอืง 48,000.00 47,989.50 47,989.50 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

10 สํานักงานเลขานุการกรม

ลฟิตโ์ดยสารแบบไมม่หีอ้งเครอืง (ปรับปรงุ
ลฟิตก์รมปศสุตัว ์ตกึวจิติรพาหนการ และตกึ
ชยัอัศวรักษ์) แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

2  ตวั 3,862,700.00 0.00
อยูร่ะหวา่งลงนามใน
สญัญา เดอืนกมุภาพันธ ์
2564

11 กองการเจา้หนา้ที
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี1/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

12 กองการเจา้หนา้ที

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

13 กองการเจา้หนา้ที

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

5 เครอืง 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

14 กองคลงั
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAแขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร

7 เครอืง 17,500.00 17,227.00 17,227.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

15 กองคลงั
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

3 เครอืง 26,700.00 24,396.00 24,396.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

16 กองคลงั

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

5 เครอืง 110,000.00 109,675.00 109,675.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

17 สํานักกฏหมาย

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

18 กองแผนงาน
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

6 เครอืง 132,000.00 132,000.00 132,000.00 รอสง่มอบ

19 กองแผนงาน
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

5 เครอืง 44,500.00 44,500.00 44,500.00 รอสง่มอบ

20 กองแผนงาน

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 รอสง่มอบ

21 กองแผนงาน

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

4 เครอืง 88,000.00 88,000.00 88,000.00 รอสง่มอบ

22
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สอืสาร

เครอืงคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย แบบท2ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 176,443.00 176,443.00 176,443.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี2/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

22 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย แบบท2ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร

173,557.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

23
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สอืสาร

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 20,972.00 20,972.00 20,972.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

23 กรมปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

13,028.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

24
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สอืสาร

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart 
Card Reader)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

100 เครอืง 32,589.00 32,589.00 32,589.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

24 กรมปศสุตัว์
อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart 
Card Reader)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

37,411.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

25
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สอืสาร

โครงการปรับปรงุระบบ MobileApplication 
ปศสุตัวไ์ทย 4.0 (DLD4.0) แขวงทุง่พญาไท 
เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 485,000.00 485,000.00 485,000.00 รอสง่มอบ

25 กรมปศสุตัว์
โครงการปรับปรงุระบบ MobileApplication 
ปศสุตัวไ์ทย 4.0 (DLD4.0) แขวงทุง่พญาไท 
เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

3,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

26
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สอืสาร

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารสําหรับเครอืง
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย(Server) สําหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 
16 แกนหลกั (16 core) ทมีลีขิสทิธถิกูตอ้ง
ตามกฎหมายแขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 0.00 0.00 0.00
โอนเปลยีนแปลงเป็นงบ
ดําเนนิงาน งวดท ี1 ครังที
 15

26 กรมปศสุตัว์

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารสําหรับเครอืง
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย(Server) สําหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 
16 แกนหลกั (16 core) ทมีลีขิสทิธถิกูตอ้ง
ตามกฎหมายแขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

13,832.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

27
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สอืสาร

เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

5 เครอืง 47,080.00 47,080.00 47,080.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

27 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

32,920.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี3/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

28
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สอืสาร

โครงการจัดทําศนูยบ์ญัชาการสถานการณ์
ดา้นปศสุตัว ์(DLDEmergency Operation 
Center) แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 9,237,600.00 0.00

ประกาศรา่ง TOR รอบท ี2
 เนืองจากรอบท ี1 มผีู ้
วจิารณ์รายละเอยีด
คณุลกัษณะเฉพาะ

29 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงเพมิปรมิาณสารพันธกุรรมในหลอด
ทดลอง แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 190,000.00 126,000.00 126,000.00 รอสง่มอบ

30 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูป้ฏบิตักิาร PCR (PCR cabinet) แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

3 ตู ้ 285,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

31 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูบ้ม่เพาะเชอื ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400 ลติร 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 335,000.00 301,740.00 301,740.00 รอสง่มอบ

32 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงควบคมุอณุหภมูแิบบแหง้แขวงลาดยาว
 เขตจตจุักรกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 39,100.00 37,500.00 37,500.00 รอสง่มอบ

33 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูบ้ม่เพาะเชอื ขนาดไมน่อ้ยกวา่400 ลติร 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 335,000.00 301,740.00 301,740.00 รอสง่มอบ

34 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูด้ดูไอสารเคมแีบบไรท้อ่ แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 440,000.00 400,000.00 400,000.00 รอสง่มอบ

35 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูบ้ม่เชอืขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่50 ลติร 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

2 ตู ้ 235,400.00 95,337.00 95,337.00 รอสง่มอบ

36 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ2-8 องศาเซลเซยีส 
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 340ลติร แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 220,000.00 210,000.00 210,000.00 รอสง่มอบ

37 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูบ้ม่เชอืในบรรยากาศคารบ์อนไดออกไซต ์
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 150ลติร แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 480,000.00 472,000.00 472,000.00 รอสง่มอบ

38 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงปันผสมสารละลาย (Vortexmixer) 
แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

4 เครอืง 42,000.00 30,816.00 30,816.00 รอสง่มอบ

39 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 590,000.00 580,000.00 580,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี4/125
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สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

40 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงแยกดเีอ็นเอแบบแนวนอน แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 47,200.00 0.00 อยุร่ะหวา่งลงนามในสญัญา

41 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่ง แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 58,000.00 39,590.00 39,590.00 รอสง่มอบ

42 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400ลติร พรอ้มชอ่งแชแ่ข็ง
 แขวงลาดยาว เขตจตจุักรกรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 540,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

43 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร
กรงุเทพมหานคร

17 เครอืง 374,000.00 369,257.00 369,257.00 รอสง่มอบ

44 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูป้ลอดเชอื ขนาด 4 ฟตุ(Biosafety cabinet
 class II) แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร
กรงุเทพมหานคร

2 ตู ้ 1,284,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 รอสง่มอบ

45 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 390,000.00 385,000.00 385,000.00 รอสง่มอบ

46 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
อา่งนําควบคมุอณุหภมู ิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 22
 ลติร แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 58,900.00 34,240.00 34,240.00 รอสง่มอบ

47 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูเ้ก็บสารเคมขีนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 140,000.00 119,483.33 119,483.33 รอสง่มอบ

48 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงถา่ยภาพเจลดเีอ็นเอและโปรตนี แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 450,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

49 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

3 ตู ้ 1,770,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 รอสง่มอบ

50 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงปันเหวยีงชนดิควบคมุอณุหภมูไิดแ้บบ
ตงัโตะ๊ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 685,000.00 674,000.00 674,000.00 รอสง่มอบ

51 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 390,000.00 385,000.00 385,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี5/125
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สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

52 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ชดุ Micropipette และ multichannelpipette
 แขวงลาดยาว เขตจตจุักรกรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 98,500.00 82,925.00 82,925.00 รอสง่มอบ

53 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูป้ลอดเชอื Biohazard safetycabinet class
 II แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 684,800.00 674,100.00 674,100.00 รอสง่มอบ

54 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูเ้ก็บสารเคมขีนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกรกรงุเทพมหานคร

5 ตู ้ 700,000.00 597,416.67 597,416.67 รอสง่มอบ

55 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงพ่นฆา่เชอืในอากาศดว้ยไฮโดรเจน
เปอรอ์อกไซด ์แขวงลาดยาว เขตจตจุักร
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 214,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

56 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 
กรงุเทพมหานคร

4 เครอืง 88,000.00 82,604.00 82,604.00 รอสง่มอบ

57 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

4 เครอืง 35,600.00 33,384.00 33,384.00 รอสง่มอบ

58 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูไิมน่อ้ยกวา่ -80องศา
เซลเซยีส ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 815 ลติร
 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 1,388,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

59 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
กลอ้งจลุทรรศนห์ัวกลบัเทคนคิฟลอูอเรส
เซนต ์พรอ้มโปรแกรมวเิคราะห ์แขวงลาดยาว
 เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 1,850,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

60 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงเพมิประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม
ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 1,900,000.00 1,897,232.50 1,897,232.50 รอสง่มอบ

61 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูไิมน่อ้ยกวา่ -80องศา
เซลเซยีส ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 815 ลติร
 แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 1,388,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

62 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงนําสง่สารพันธกุรรมสําหรับการผลติ
เซลลล์กูผสม แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 1,926,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

63 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงทําตวัอยา่งแหง้แบบเยอืกแข็งระบบ
สญุญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 1,490,000.00 1,489,000.00 1,489,000.00 รอสง่มอบ

64 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ปรับปรงุระบบบําบดันําเสยี แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 3,208,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา/
รอผลอทุธรณ์

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี6/125
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65 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงเขยา่พรอ้มควบคมุอณุหภมูสิําหรับอมิมู
โนเพลท แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 69,600.00 58,850.00 58,850.00 รอสง่มอบ

66 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงปัมสญูญากาศชนดิไดอะแฟรม แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 16,100.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

67 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ชดุกรองสญุญากาศสําหรับไมโครเพลทชนดิ 
96 หลมุ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 91,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

68 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครอืงเพมิประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม
ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 1,900,000.00 1,897,232.50 1,897,232.50 รอสง่มอบ

69 สถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ชดุเครอืงมอืถา่ยภาพแถบสารพันธกุรรมและ
โปรตนีในแผน่เจลแขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 1,926,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 19 กพ.64

70
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปือย
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ตูเ้ตรยีมสารสําหรับงาน PCR ขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 4 ฟตุ ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง 
จังหวัดนครราชสมีา

1 ตู ้ 250,000.00 249,000.00 249,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

71
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปือย
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครอืงกวนสารละลาย ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40 
ลติร ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

1 เครอืง 165,000.00 164,000.00 164,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

72
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปือย
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

3 เครอืง 51,000.00 50,700.00 50,700.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

73
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปือย
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครอืงปันตกตะกอนความเร็วสงูพรอ้มอปุกรณ์
 ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

1 เครอืง 750,000.00 737,230.00 737,230.00 รอสง่มอบ

74
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปือย
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400ลติร พรอ้มชอ่งแชแ่ข็ง
 ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

1 ตู ้ 540,000.00 540,000.00 540,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

75
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปือย
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ชดุแยกสารพันธกุรรมในแนวนอนพรอ้มระบบ
จา่ยกระแสไฟฟ้าตําบลปากชอ่ง อําเภอปาก
ชอ่งจังหวัดนครราชสมีา

1 เครอืง 107,000.00 89,880.00 89,880.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

76
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปือย
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครอืงปันผสมสารละลาย (Vortexmixer) 
ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

3 เครอืง 31,500.00 23,112.00 23,112.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

77
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เปือย
ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครอืงพ่นฆา่เชอืในอากาศดว้ยไฮโดรเจน
เปอรอ์อกไซด ์ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง
 จังหวัดนครราชสมีา

2 เครอืง 428,000.00 385,200.00 385,200.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี7/125
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78
ศนูยท์ดสอบและวจัิยคณุภาพชวีวัตถุ
สําหรับสตัว์

เครอืงนงึฆา่เชอืจลุนิทรยี ์ขนาดความจไุม่
นอ้ยกวา่ 1,300 ลติรตําบลปากชอ่ง อําเภอ
ปากชอ่งจังหวัดนครราชสมีา

1 เครอืง 8,500,000.00 8,480,000.00 8,480,000.00 รอสง่มอบ

79
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAแขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร

24 เครอืง 60,000.00 24,000.00 24,000.00 รอสง่มอบ

80
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

25 เครอืง 425,000.00 222,500.00 222,500.00 รอสง่มอบ

81
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) แขวงทุง่พญาไท 
เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 8,600.00 6,470.00 6,470.00 รอสง่มอบ

82
สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว์

สแกนเนอรส์ําหรับงานเก็บเอกสารระดบั
ศนูยบ์รกิาร แบบท ี1แขวงทุง่พญาไท เขต
ราชเทวกีรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 34,000.00 16,000.00 16,000.00 รอสง่มอบ

83 กองสง่เสรมิและพัฒนาการปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

8 เครอืง 136,000.00 135,248.00 135,248.00 รอสง่มอบ

84 กองสง่เสรมิและพัฒนาการปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

5 เครอืง 110,000.00 107,000.00 107,000.00 รอสง่มอบ

85 กองสง่เสรมิและพัฒนาการปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 32,000.00 25,680.00 25,680.00 รอสง่มอบ

86
ศนูยว์จิัยและพัฒนาผลติภณัฑป์ศสุตัว์
เชยีงใหม่

เครอืงตดัหญา้ แบบขอ้แข็งตําบลชา้งเผอืก 
อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

2 เครอืง 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

87
ศนูยว์จิัยและพัฒนาผลติภณัฑป์ศสุตัว์
เชยีงใหม่

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลชา้งเผอืกอําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

88
ศนูยว์จิัยและพัฒนาผลติภณัฑป์ศสุตัว์
เชยีงใหม่

รถประกอบอาหารเอนกประสงคเ์คลอืนท ี
Food Truck ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืง
เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

1 คนั 1,350,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00 รอสง่มอบ

89 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

9 เครอืง 153,000.00 153,000.00 153,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี8/125
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90 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

3 เครอืง 66,000.00 65,997.60 65,997.60 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

91 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์
ชดุ micropipette ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 260,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 23 กพ.64

92 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์

เครอืงมอืวัดการดดูกลนืแสง
(Spectrophotometer) สําหรับใชใ้น
หอ้งปฏบิตักิาร ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 500,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 23 กพ.64

93 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์
เครอืงเพมิปรมิาณสารพันธกุรรม(PCR 
machine) ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 321,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 23 กพ.64

94 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์
เครอืงแยกดเีอ็นเอดว้ยกระแสไฟฟ้า ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 34,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 23 กพ.64

95 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์
เครอืงสอ่งเจลแบบแสงสนํีาเงนิตําบลบางกะดี
 อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 800,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 23 กพ.64

96 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์
เครอืงปันเหวยีงชนดิควบคมุอณุหภมูสิําหรับ
งาน PCR ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 50,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 23 กพ.64

97 สํานักพัฒนาพันธุส์ตัว์

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูไิมน่อ้ยกวา่ -80องศา
เซลเซยีส ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 5 ควิ 
ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 350,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 23 กพ.64

98 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวทั์บกวาง
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลทับ
กวางอําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

2 เครอืง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

99 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวทั์บกวาง

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอยจังหวัด
สระบรุี

3 เครอืง 66,000.00 65,100.00 65,100.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

100 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวทั์บกวาง
รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 95 แรงมา้ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่
คอย จังหวัดสระบรุี

1 คนั 1,250,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

101 ศนูยว์จิัยและพัฒนาสตัวปี์ก

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลลาดตะเคยีน อําเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัด
ปราจนีบรุี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้
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102 ศนูยว์จิัยและพัฒนาสตัวปี์ก
สแกนเนอรส์ําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป 
ตําบลลาดตะเคยีนอําเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัด
ปราจนีบรุี

1 เครอืง 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

103 ศนูยว์จิัยและพัฒนาสตัวปี์ก
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลลาด
ตะเคยีน อําเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

1 หลงั 412,000.00 407,000.00 407,000.00 รอสง่มอบ

104 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลวังแซม้ 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบรุี

1 เครอืง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

105 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี
แมพั่นธุก์ระบอืวงิ ตําบลวังแซม้ อําเภอมะขาม
 จังหวัดจันทบรุี

50 ตวั 5,000,000.00 0.00
ประกาศจัดซอืรอบท ี2 
เนอืงจากไมม่ผีูเ้สนอราคา

106 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี
พ่อพันธุก์ระบอืวงิ ตําบลวังแซม้ อําเภอมะขาม
 จังหวัดจันทบรุี

2 ตวั 600,000.00 0.00
ประกาศจัดซอืรอบท ี2 
เนอืงจากไมม่ผีูเ้สนอราคา

107 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี
ชดุสปรงิเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอัตโนมัต ิ
(หัวฉีดนํารัศมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) ตําบล
วังแซม้ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 1,500,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

108 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลวังแซม้
 อําเภอมะขามจังหวัดจันทบรุี

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

109 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวส์ระแกว้

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลหนองตะเคยีนบอน อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแกว้

1 เครอืง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

110 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวส์ระแกว้

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองตะเคยีนบอน อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว้

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

111 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวป์ราจนีบรุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลลาดตะเคยีน อําเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัด
ปราจนีบรุี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

112 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวป์ราจนีบรุี
โคพ่อพันธุบ์ฟีมาสเตอร ์ตําบลลาดตะเคยีน 
อําเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

3 ตวั 1,500,000.00 0.00
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
จัดซอืจัดจา้งเสนอราคา
วันท ี1 กพ 64

113 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวป์ราจนีบรุี
โคแมพั่นธุบ์ฟีมาสเตอร ์ตําบลลาดตะเคยีน 
อําเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

38 ตวั 15,200,000.00 0.00
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
จัดซอืจัดจา้งเสนอราคา
วันท ี1 กพ 64
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114 ศนูยว์จิัยและพัฒนาสกุร
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลขนง
พระ อําเภอปากชอ่งจังหวัดนครราชสมีา

1 เครอืง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

115 ศนูยว์จิัยและพัฒนาโคเนือ
โคพ่อพันธุแ์บรงกสัดํา ตําบลหนองร ีอําเภอ
ลําสนธ ิจังหวัดลพบรุี

6 ตวั 3,000,000.00 0.00

ประกาศจัดซอื รอบท ี2 
ยนืเสนอราคา 18 พ.64 
เนอืงจากมผีูเ้สนอราคา
รายเดยีว

116 ศนูยว์จิัยและพัฒนาโคเนือ
โคแมพั่นธุแ์บรงกสัดํา ตําบลหนองร ีอําเภอ
ลําสนธ ิจังหวัดลพบรุี

75 ตวั 30,000,000.00 0.00

ประกาศจัดซอื รอบท ี2 
ยนืเสนอราคา 18 พ.64 
เนอืงจากมผีูเ้สนอราคา
รายเดยีว

117 ศนูยว์จิัยและพัฒนาโคเนือ
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองรอํีาเภอลําสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

118 ศนูยว์จิัยและพัฒนาโคเนือ
ชดุสปรงิเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอัตโนมัต ิ
(หัวฉีดนํารัศมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) ตําบล
หนองร ีอําเภอลําสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 ชดุ 1,500,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
29 มค 64/รอผลอทุธรณ์

119 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวช์ยัภมูิ
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลหว้ยไร ่
อําเภอคอนสวรรคจั์งหวัดชยัภมูิ

1 หลงั 412,000.00 405,000.00 405,000.00 รอสง่มอบ

120 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวเ์ลย
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลศรี
สงคราม อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

121 ศนูยว์จิัยและพัฒนากระบอื
แมพั่นธุก์ระบอืปลกั ตําบลนาบวั อําเภอเมอืง
สรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

100 ตวั 10,000,000.00 0.00
ประกาศรา่ง TOR รอบท ี2
 เนืองจากมผีูเ้สนอราคา
รายเดยีว

122 ศนูยว์จิัยและพัฒนากระบอื
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลนา
บวั อําเภอเมอืงสรุนิทรจ์ังหวัดสรุนิทร์

1 เครอืง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

123 ศนูยว์จิัยและพัฒนากระบอื
พ่อพันธุก์ระบอืปลกั ตําบลนาบวั อําเภอเมอืง
สรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

4 ตวั 2,000,000.00 0.00
ประกาศรา่ง TOR รอบท ี2
 เนืองจากมผีูเ้สนอราคา
รายเดยีว

124 ศนูยว์จิัยและพัฒนากระบอื
เครอืงพมิพ ์Multifunction เลเซอรห์รอื LED
 ส ีตําบลนาบวั อําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด
สรุนิทร์

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

125 ศนูยว์จิัยและพัฒนากระบอื
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลนาบวั 
อําเภอเมอืงสรุนิทรจ์ังหวัดสรุนิทร์

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 185,400.00 226,600.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

126 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวบ์รุรัีมย์
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลหทํูานบ
 อําเภอปะคําจังหวัดบรุรีัมย์

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี11/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

127 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวศ์รสีะเกษ

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
หนองครกอําเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะ
เกษ

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

128 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวศ์รสีะเกษ
รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 95 แรงมา้ตําบลหนองครก อําเภอ
เมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ

1 คนั 1,250,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื 15 มค 64
 /เสนอราคา 4 กพ 64

129 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวศ์รสีะเกษ

ชดุสปรงิเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอัตโนมัต ิ
(หัวฉีดนํารัศมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) ตําบล
หนองครก อําเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะ
เกษ

1 ชดุ 1,500,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื 15 มค 64
 /เสนอราคา 4 กพ 64

130 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวศ์รสีะเกษ
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลหนอง
ครก อําเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

131 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวท์า่พระ
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลทา่
พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

132 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวท์า่พระ
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 เครอืง 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

133 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวท์า่พระ
ชดุสปรงิเกอรแ์บบมว้นสายกลบัอัตโนมัต ิ
(หัวฉีดนํารัศมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) ตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ชดุ 1,500,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
29 มค 64/รอผลอทุธรณ์

134 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวท์า่พระ
รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 95 แรงมา้ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืง
ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 คนั 1,250,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
29 มค 64/รอผลอทุธรณ์

135
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
อบุลราชธานี

เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลหนองขอน 
อําเภอเมอืงอบุลราชธานี จังหวัดอบุลราชธานี

1 เครอืง 4,300.00 4,190.00 4,190.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

136
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
อบุลราชธานี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองขอนอําเภอเมอืงอบุลราชธานี 
จังหวัดอบุลราชธานี

1 เครอืง 17,000.00 16,890.00 16,890.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

137
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
อบุลราชธานี

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
หนองขอนอําเภอเมอืงอบุลราชธานี จังหวัด
อบุลราชธานี

2 เครอืง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้
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138
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
อบุลราชธานี

กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลหนอง
ขอน อําเภอเมอืงอบุลราชธานี จังหวัด
อบุลราชธานี

1 หลงั 412,000.00 393,800.00 393,800.00 รอสง่มอบ

139 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวส์กลนคร
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลพังขวา้ง 
อําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 เครอืง 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

140 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวส์กลนคร
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลพังขวา้ง
 อําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 หลงั 412,000.00 400,000.00 400,000.00 รอสง่มอบ

141 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวน์ครพนม
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลโนนตาล 
อําเภอทา่อเุทน จังหวัดนครพนม

1 เครอืง 4,300.00 4,190.00 4,190.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

142 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวน์ครพนม
รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 95 แรงมา้ตําบลโนนตาล อําเภอทา่อุ
เทน จังหวัดนครพนม

1 คนั 1,250,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื/เสนอราคา
 15 กพ.64

143 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวน์ครพนม
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลโนน
ตาล อําเภอทา่อุเทนจังหวัดนครพนม

1 หลงั 412,000.00 407,330.59 183,298.77 224,031.82 เบกิจา่ยเงนิแลว้

144 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวเ์ชยีงใหม่
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลยหุวา่อําเภอสนัป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

145 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวเ์ชยีงใหม่
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลยหุวา่ 
อําเภอสนัป่าตองจังหวัดเชยีงใหม่

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

146 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวเ์ชยีงใหม่

เครอืงคลนืเสยีงความถสีงู (Real-time 
Ultrasound) สําหรับวเิคราะหป์รมิาณเนือ
แดงและคณุภาพเนอื ตําบลยหุวา่ อําเภอสนั
ป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครอืง 1,500,000.00 0.00
ประกาศรา่งรายละเอยีด
คณุลกัษณะเฉพาะ/
ประกาศจัดซอืจัดจา้ง

147 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวแ์พร่
แพะแมพั่นธุบ์อร ์ตําบลหว้ยมา้ อําเภอเมอืง
แพร ่จังหวัดแพร่

75 ตวั 4,875,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
21 มค.64/รอผลอทธรณ์

148 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวแ์พร่
แพะพ่อพันธุบ์อร ์ตําบลหว้ยมา้ อําเภอเมอืง
แพร ่จังหวัดแพร่

3 ตวั 195,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
21 มค.64/รอผลอทธรณ์

149 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวแ์พร่
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหว้ยมา้อําเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

150 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวแ์พร่
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลหว้ยมา้ 
อําเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

1 เครอืง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี13/125
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151 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวแ์พร่
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลหว้ยมา้
 อําเภอเมอืงแพรจ่ังหวัดแพร่

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

152 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวพ์ะเยา
แมพั่นธุก์ระบอืนําวา้ ตําบลแมก่า อําเภอ
เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

50 ตวั 5,000,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
22 มค.64/รอผลอทธรณ์

153 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวพ์ะเยา
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลแมก่าอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 เครอืง 34,000.00 32,980.00 32,980.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

154 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวพ์ะเยา
พ่อพันธุก์ระบอืนําวา้ ตําบลแมก่า อําเภอ
เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ตวั 600,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

155 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวพ์ะเยา
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลแมก่า 
อําเภอเมอืงพะเยาจังหวัดพะเยา

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

156
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
แมฮ่อ่งสอน

กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลผาบอ่ง
 อําเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน

1 หลงั 412,000.00 411,600.00 185,220.00 226,380.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

157 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวน์ครสวรรค์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองบวัอําเภอหนองบวั จังหวัด
นครสวรรค์

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

158 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวน์ครสวรรค์
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลหนอง
บวั อําเภอหนองบวัจังหวัดนครสวรรค์

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

159 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวพ์ษิณุโลก
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลหนองกะทา้วอําเภอนครไทย
 จังหวัดพษิณุโลก

1 เครอืง 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

160 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวพ์ษิณุโลก
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลหนองกะทา้ว
อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 เครอืง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

161 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวพ์ษิณุโลก
รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 95 แรงมา้ ตําบลหนองกะทา้ว อําเภอ
นครไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 คนั 1,250,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

162 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวพ์ษิณุโลก
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลหนอง
กะทา้ว อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 หลงั 412,000.00 411,415.00 411,415.00 รอสง่มอบ

163 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวห์นองกวาง
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลเขา
ชะงุม้ อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

164 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวส์พุรรณบรุี
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลวังยาว 
อําเภอดา่นชา้งจังหวัดสพุรรณบรุี

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

165
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวส์รุาษฎร์
ธานี

แพะพ่อพันธุแ์องโกลนูเบยีน ตําบลมะลวน 
อําเภอพุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

4 ตวั 260,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื 25 มค 64
 /เสนอราคา 15 กพ 64

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี14/125
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166
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวส์รุาษฎร์
ธานี

แพะแมพั่นธุแ์องโกลนูเบยีน ตําบลมะลวน 
อําเภอพุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

100 ตวั 6,500,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื 25 มค 64
 /เสนอราคา 15 กพ 64

167
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวส์รุาษฎร์
ธานี

กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลมะลวน 
อําเภอพุนพนิจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 หลงั 412,000.00 406,684.68 406,684.68 รอสง่มอบ

168
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
สรุาษฏรธ์านี

เครอืงคลนืเสยีงความถสีงู (Real-time 
Ultrasound) สําหรับวเิคราะหป์รมิาณเนือ
แดงและคณุภาพเนอื ตําบลมะลวน อําเภอ
พุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 เครอืง 1,500,000.00 0.00
ประกาศรา่งรายละเอยีด
คณุลกัษณะเฉพาะ/
ประกาศจัดซอืจัดจา้ง

169
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
นครศรธีรรมราช

แมพั่นธุก์ระบอืนํา ตําบลควนชมุอําเภอรอ่น
พบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช

50 ตวั 5,000,000.00 0.00
ประกาศจัดซอืรอบท ี2 
เนอืงจากมผีูเ้สนอราคา
รายเดยีว

170
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
นครศรธีรรมราช

พ่อพันธุก์ระบอืนํา ตําบลควนชมุอําเภอรอ่น
พบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ตวั 600,000.00 0.00
ประกาศจัดซอืรอบท ี2 
เนอืงจากมผีูเ้สนอราคา
รายเดยีว

171
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
นครศรธีรรมราช

กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลควนชมุ
 อําเภอรอ่นพบิลูยจ์ังหวัดนครศรธีรรมราช

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

172 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวก์ระบี
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลกระบนีอ้ย 
อําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

1 เครอืง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

173 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวก์ระบี
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลกระบี
นอ้ย อําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

1 หลงั 412,000.00 411,000.00 411,000.00 รอสง่มอบ

174 ศนูยว์จิัยและพัฒนาแพะแกะ
แพะแมพั่นธุบ์อร ์ตําบลวังพญาอําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

165 ตวั 10,725,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
20 มค.64/รอผลอทธรณ์

175 ศนูยว์จิัยและพัฒนาแพะแกะ
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลวังพญาอําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

176 ศนูยว์จิัยและพัฒนาแพะแกะ
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลวัง
พญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

177 ศนูยว์จิัยและพัฒนาแพะแกะ
เครอืงพมิพ ์Multifunction เลเซอรห์รอื LED
 ส ีตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี15/125
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178 ศนูยว์จิัยและพัฒนาแพะแกะ
เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลวังพญา อําเภอรามันจังหวัดยะลา

1 เครอืง 21,900.00 21,900.00 21,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

178 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลวังพญา อําเภอรามันจังหวัดยะลา

100.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

179 ศนูยว์จิัยและพัฒนาแพะแกะ
แพะพ่อพันธุบ์อร ์ตําบลวังพญาอําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

9 ตวั 585,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
20 มค.64/รอผลอทธรณ์

180 ศนูยว์จิัยและพัฒนาแพะแกะ
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล ตําบลวังพญาอําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

1 เครอืง 21,900.00 21,900.00 21,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

178 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล ตําบลวังพญาอําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

100.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

181 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวเ์ทพา
รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 95 แรงมา้ตําบลเกาะสะบา้ อําเภอ
เทพาจังหวัดสงขลา

1 คนั 1,250,000.00 0.00
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
จัดซอืจัดจา้ง

182 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวต์รัง
เครอืงพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตงัถงัหมกึพมิพ ์(InkTank Printer)
 ตําบลวังครี ีอําเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง

1 เครอืง 7,500.00 7,290.00 7,290.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

183 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวต์รัง
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลวังครีอํีาเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง

1 เครอืง 17,000.00 15,200.00 15,200.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

184 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวต์รัง
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลวังครี ี
อําเภอหว้ยยอดจังหวัดตรัง

1 หลงั 412,000.00 411,000.00 411,000.00 รอสง่มอบ

185 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวปั์ตตานี
แพะพ่อพันธุอ์ัลไพน ์ตําบลบอ่ทอง อําเภอ
หนองจกิ จังหวัดปัตตานี

4 ตวั 260,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

186 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวปั์ตตานี
แพะแมพั่นธุอ์ัลไพน ์ตําบลบอ่ทอง อําเภอ
หนองจกิ จังหวัดปัตตานี

100 ตวั 6,500,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

187 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวปั์ตตานี
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลบอ่ทอง
 อําเภอหนองจกิจังหวัดปัตตานี

1 หลงั 412,000.00 411,400.00 411,400.00 รอสง่มอบ

188 สํานักพัฒนาอาหารสตัว์
ตูด้ดูไอสาร (Fume Hood) ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 417,300.00 348,713.00 348,713.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี16/125
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189 สํานักพัฒนาอาหารสตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

190 สํานักพัฒนาอาหารสตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

191 สํานักพัฒนาอาหารสตัว์
ตูด้ดูไอสาร (Fume Hood) แบบ ไมม่ ี
scrubber ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 299,600.00 0.00 รอลงนามสญัญา

192 สํานักพัฒนาอาหารสตัว์
เครอืงปรับกระแสไฟฟ้าและสํารองไฟ ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

3 เครอืง 94,800.00 67,000.00 67,000.00 รอสง่มอบ

193 สํานักพัฒนาอาหารสตัว์

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี 
จังหวัดปทมุธานี

4 เครอืง 88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

194 สํานักพัฒนาอาหารสตัว์
อาคารสํานักพัฒนาอาหารสตัวต์ําบลบางกะดี
 อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 หลงั 14,344,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

195 สํานักพัฒนาอาหารสตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบางกะดอํีาเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 คนั 886,400.00 875,000.00 875,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

196 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวช์ยันาท
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางหลวงอําเภอสรรพยา จังหวัดชยันาท

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

197 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้
ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven)ขนาดความจ ุ
720 ลติร ตําบลคลองไกเ่ถอืน อําเภอคลอง
หาดจังหวัดสระแกว้

1 ตู ้ 257,000.00 257,000.00 257,000.00 รอสง่มอบ

198 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
คลองไกเ่ถอืนอําเภอคลองหาด จังหวัด
สระแกว้

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

199 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้
เครอืงเกลยีหญา้รวมกองแบบท ี2(2 โรเตอร)์
 1.35 เมตร ตําบลคลองไกเ่ถอืน อําเภอ
คลองหาดจังหวัดสระแกว้

1 เครอืง 220,000.00 219,000.00 219,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี17/125
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200 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้
เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.90 เมตร ตําบลคลองไกเ่ถอืน อําเภอ
คลองหาดจังหวัดสระแกว้

1 เครอืง 420,000.00 418,000.00 418,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

201 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้
เครอืงอัดหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 
เมตร ตําบลคลองไกเ่ถอืน อําเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว้

1 เครอืง 600,000.00 597,000.00 597,000.00 รอสง่มอบ

202 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

เครอืงตดัพชือาหารสตัวแ์บบดบัเบลิช็อป 
(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 
ตําบลคลองไกเ่ถอืน อําเภอคลองหาดจังหวัด
สระแกว้

1 เครอืง 750,000.00 720,000.00 720,000.00 รอสง่มอบ

203 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้
เครอืงเกลยีหญา้รวมกอง (แบบท1ี) ตําบล
คลองไกเ่ถอืน อําเภอคลองหาด จังหวัด
สระแกว้

1 เครอืง 85,000.00 83,000.00 83,000.00 รอสง่มอบ

204
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
นครราชสมีา

ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven)ขนาดความจ ุ
720 ลติร ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง 
จังหวัดนครราชสมีา

1 ตู ้ 257,000.00 257,000.00 257,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

205
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
นครราชสมีา

โรงเรอืนเพาะปลกูพชือาหารสตัวแ์ละพชื
สมนุไพรแบบระบบเปิดตําบลปากชอ่ง อําเภอ
ปากชอ่งจังหวัดนครราชสมีา

1 โรงเรอืน 700,000.00 0.00 รอแบบแปลน

206 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
เครอืงตดัสบัพชือาหารสตัวห์นา้กวา้ง 125 
เซนตเิมตร ชนดิตดิทา้ยแทรคเตอร ์ตําบลหู
ทํานบอําเภอปะคํา จังหวัดบรุรีัมย์

1 เครอืง 750,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

207 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 85 แรงมา้ตําบลหทํูานบ อําเภอปะคํา
จังหวัดบรุรีัมย์

1 คนั 1,100,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

208 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
เครอืงอัดกอ้นพชื พรอ้มหอ่พลาสตกิขนาด
นําหนักไมน่อ้ยกวา่900 กโิลกรัม ตําบลหู
ทํานบอําเภอปะคํา จังหวัดบรุรีัมย์

1 ชดุ 7,800,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

209 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลหู
ทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบรุรีัมย์

1 คนั 2,700,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

210 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ตําบลหทํูานบ 
อําเภอปะคําจังหวัดบรุรีัมย์

1 คนั 1,350,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

211 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์

เครอืงจักรผลติอาหารสตัว ์สําหรับผลติ
อาหารผสมทเีอ็มอาร ์แบบแกนตงั 2 เกลยีว
ผสม ชนดิลากจงูดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ตําบลหทํูานบ 
อําเภอปะคํา จังหวัดบรุรีัมย์

1 ชดุ 1,700,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี18/125
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212 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
เครอืงเกลยีหญา้รวมกองแบบท ี2(2 โรเตอร)์
 1.35 เมตร ตําบลหทํูานบ อําเภอปะคํา 
จังหวัดบรุรีัมย์

1 เครอืง 220,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

213 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.90 เมตร ตําบลหทํูานบ อําเภอปะคํา 
จังหวัดบรุรีัมย์

1 เครอืง 420,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

214 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
เครอืงตดัพชือาหารสตัวแ์บบดบัเบลิช็อป 
(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 
ตําบลหทํูานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบรุรีัมย์

1 เครอืง 750,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

215 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
เครอืงอัดหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 
เมตร ตําบลหทํูานบอําเภอปะคํา จังหวัดบรุรีัมย์

1 เครอืง 600,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

216 ศนูยว๋จิัยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรีัมย์
เครอืงเกลยีหญา้รวมกอง (แบบท1ี) ตําบลหู
ทํานบ อําเภอปะคําจังหวัดบรุรีัมย์

1 เครอืง 85,000.00 0.00 ประกาศจัดซอื 22 มค 64/ 
เสนอราคา 10 กพ 64

217 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวย์โสธร
เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.30 เมตร ตําบลลมุพุก อําเภอคํา
เขอืนแกว้จังหวัดยโสธร

1 เครอืง 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

218 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
ตูด้ดูความชนือัตโนมัต ิตําบลสระค ูอําเภอ
สวุรรณภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 42,800.00 42,000.00 42,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

219 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
เครอืงชงั แบบดจิติอล ขนาด 500กโิลกรัม 
ตําบลสระค ูอําเภอสวุรรณภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

220 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.90 เมตร ตําบลสระค ูอําเภอสวุรรณ
ภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 420,000.00 418,500.00 418,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

221 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
เครอืงเกลยีหญา้รวมกอง (แบบท1ี) ตําบล
สระค ูอําเภอสวุรรณภมูจิังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 85,000.00 84,500.00 84,500.00 รอสง่มอบ

222 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
เครอืงอัดหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 
เมตร ตําบลสระคอํูาเภอสวุรรณภมู ิจังหวัด
รอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 600,000.00 598,500.00 598,500.00 รอสง่มอบ

223 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
เครอืงเกลยีหญา้รวมกองแบบท ี2(2 โรเตอร)์
 1.35 เมตร ตําบลสระค ูอําเภอสวุรรณภมู ิ
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 220,000.00 218,500.00 218,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

224 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
เครอืงตดัพชือาหารสตัวแ์บบดบัเบลิช็อป 
(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 
ตําบลสระคอํูาเภอสวุรรณภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 750,000.00 631,100.00 631,100.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี19/125
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225
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
อดุรธานี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเมอืงเพยีอําเภอกดุจับ จังหวัดอดุรธานี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

226 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวเ์ลย

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลศรสีงครามอําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย

1 เครอืง 886,400.00 885,000.00 885,000.00 รอสง่มอบ

227
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
มหาสารคาม

เครอืงเย็บกระสอบเมล็ดพันธุต์ําบลเชยีงยนื 
อําเภอเชยีงยนืจังหวัดมหาสารคาม

2 เครอืง 26,800.00 26,800.00 26,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

227 กรมปศสุตัว์
เครอืงเย็บกระสอบเมล็ดพันธุต์ําบลเชยีงยนื 
อําเภอเชยีงยนืจังหวัดมหาสารคาม

7,200.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

228
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
มหาสารคาม

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลเชยีงยนื อําเภอเชยีงยนืจังหวัด
มหาสารคาม

1 เครอืง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

229
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
มหาสารคาม

เครอืงกรองนําบาดาลพรอ้มอปุกรณ์ ตําบล
เชยีงยนื อําเภอเชยีงยนื จังหวัดมหาสารคาม

1 ชดุ 67,500.00 67,500.00 67,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

230
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
กาฬสนิธุ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลภดูนิอําเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คนั 1,920,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 รอสง่มอบ

231
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
สกลนคร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลเชยีงเครอื อําเภอ
เมอืงสกลนครจังหวัดสกลนคร

1 คนั 1,920,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 รอสง่มอบ

232 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลเวยีงตาลอําเภอหา้ง
ฉัตร จังหวัดลําปาง

1 คนั 1,920,000.00 1,580,000.00 1,580,000.00 รอสง่มอบ

233 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงผสมอาหารแนวนอน ขนาด1,000 
กโิลกรัม ตําบลเวยีงตาลอําเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 535,000.00 339,000.00 339,000.00 รอสง่มอบ

234 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงเย็บกระสอบเมล็ดพันธุต์ําบลเวยีงตาล 
อําเภอหา้งฉัตรจังหวัดลําปาง

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี20/125
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235 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงชงันําหนักดจิติอลแบบตงัพนืพกิดั 300
 กโิลกรัม ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 27,500.00 27,000.00 27,000.00 รอสง่มอบ

236 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงบดวัตถดุบิแบบตงัโตะ๊ขนาด 300 
กโิลกรัม ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 168,000.00 119,900.00 119,900.00 รอสง่มอบ

237 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงตดัพชือาหารสตัวแ์บบดบัเบลิช็อป 
(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 
ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 750,000.00 749,000.00 749,000.00 รอสง่มอบ

238 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงอัดหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 
เมตร ตําบลเวยีงตาลอําเภอหา้งฉัตร จังหวัด
ลําปาง

1 เครอืง 600,000.00 598,000.00 598,000.00 รอสง่มอบ

239 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.90 เมตร ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้ง
ฉัตร จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 420,000.00 419,000.00 419,000.00 รอสง่มอบ

240 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงเกลยีหญา้รวมกอง (แบบท1ี) ตําบล
เวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 85,000.00 84,500.00 84,500.00 รอสง่มอบ

241 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวล์ําปาง
เครอืงเกลยีหญา้รวมกองแบบท ี2(2 โรเตอร)์
 1.35 เมตร ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 220,000.00 219,000.00 219,000.00 รอสง่มอบ

242 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครอืงตดัสบัพชือาหารสตัวห์นา้กวา้ง 125 
เซนตเิมตร ชนดิตดิทา้ยแทรคเตอร ์ตําบลแม่
ยางฮอ่อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 เครอืง 750,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

243 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครอืงหนัจา่ยหญา้ ตําบลแมย่างฮอ่ อําเภอ
รอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 เครอืง 986,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

244 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครอืงอัดกอ้นพชื พรอ้มหอ่พลาสตกิขนาด
นําหนักไมน่อ้ยกวา่900 กโิลกรัม ตําบลแม่
ยางฮอ่อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 ชดุ 7,800,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

245 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

เครอืงจักรผลติอาหารสตัว ์สําหรับผลติ
อาหารผสมทเีอ็มอาร ์แบบแกนตงั 2 เกลยีว
ผสม ชนดิลากจงูดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ตําบลแมย่างฮอ่
 อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 ชดุ 1,700,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

246 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 85 แรงมา้ตําบลแมย่างฮอ่ อําเภอรอ้ง
กวางจังหวัดแพร่

1 คนั 1,100,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

247 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ตําบลแมย่างฮอ่
 อําเภอรอ้งกวางจังหวัดแพร่

1 คนั 1,350,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี21/125
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248 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ตําบล
แมย่างฮอ่ อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 คนั 2,700,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

249 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลแมย่างฮอ่ อําเภอรอ้ง
กวาง จังหวัดแพร่

1 คนั 1,920,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00 รอสง่มอบ

250 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครอืงอัดหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 
เมตร ตําบลแมย่างฮอ่อําเภอรอ้งกวาง 
จังหวัดแพร่

1 เครอืง 600,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

251 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครอืงเกลยีหญา้รวมกองแบบท ี2(2 โรเตอร)์
 1.35 เมตร ตําบลแมย่างฮอ่ อําเภอรอ้งกวาง
 จังหวัดแพร่

1 เครอืง 220,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

252 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.90 เมตร ตําบลแมย่างฮอ่ อําเภอรอ้ง
กวางจังหวัดแพร่

1 เครอืง 420,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

253 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครอืงเกลยีหญา้รวมกอง (แบบท1ี) ตําบลแม่
ยางฮอ่ อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 เครอืง 85,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

254 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครอืงตดัพชือาหารสตัวแ์บบดบัเบลิช็อป 
(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 
ตําบลแมย่างฮอ่ อําเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 เครอืง 750,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

255
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เพชรบรูณ์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสะเดยีงอําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัด
เพชรบรูณ์

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

256
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เพชรบรูณ์

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลสะ
เดยีง อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

257
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เพชรบรูณ์

เครอืงอัดหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 
เมตร ตําบลสะเดยีงอําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ 
จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครอืง 600,000.00 333,300.00 333,300.00 รอสง่มอบ

258
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เพชรบรูณ์

เครอืงเกลยีหญา้รวมกอง (แบบท1ี) ตําบลสะ
เดยีง อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครอืง 85,000.00 78,800.00 78,800.00 รอสง่มอบ

259
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เพชรบรูณ์

เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.90 เมตร ตําบลสะเดยีง อําเภอเมอืง
เพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครอืง 420,000.00 182,400.00 182,400.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี22/125
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260
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เพชรบรูณ์

เครอืงตดัพชือาหารสตัวแ์บบดบัเบลิช็อป 
(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 
ตําบลสะเดยีง อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์จังหวัด
เพชรบรูณ์

1 เครอืง 750,000.00 732,250.00 732,250.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

261
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เพชรบรูณ์

เครอืงเกลยีหญา้รวมกองแบบท ี2(2 โรเตอร)์
 1.35 เมตร ตําบลสะเดยีง อําเภอเมอืง
เพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครอืง 220,000.00 216,000.00 216,000.00 รอสง่มอบ

262 ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรุี
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบรุี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

263
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัวส์ุ
ราษฎรธ์านี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลปากฉลยุอําเภอทา่ฉาง จังหวัดสรุาษฎร์
ธานี

1 เครอืง 17,000.00 16,900.00 16,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

264 สํานักควบคมุป้องกนับําบดัโรคสตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

3 เครอืง 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

265 สํานักควบคมุป้องกนับําบดัโรคสตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

21 เครอืง 357,000.00 357,000.00 357,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

266 สํานักควบคมุป้องกนับําบดัโรคสตัว์

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

3 เครอืง 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

267 สํานักควบคมุป้องกนับําบดัโรคสตัว์

โครงการปรับปรงุระบบฐานขอ้มลูการเฝ้าระวัง
โรคระบาดสตัว ์(e-Smart Surveillance) 
ระยะท ี2 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 4,052,000.00 0.00
ประกาศผูข้นะเสนอราคา 
18 มค.64 /รอผลอทุธรณ์

268
สถาบนัวจัิยและบรกิารสขุภาพชา้ง
แหง่ชาติ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวใ์หญร่ะยะไกลขบั
ดนัลกูดอกดว้ยแรงดนัอากาศ ตําบลนาบวั 
อําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

5 ชดุ 1,660,500.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

269
สถาบนัวจัิยและบรกิารสขุภาพชา้ง
แหง่ชาติ

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลนาบวั อําเภอเมอืงสรุนิทรจ์ังหวัด
สรุนิทร์

1 เครอืง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

270
สถาบนัวจัิยและบรกิารสขุภาพชา้ง
แหง่ชาติ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลนาบวัอําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี23/125
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271 ดา่นกกักนัสตัวน์ครราชสมีา
ศนูยทํ์าความสะอาดและฆา่เชอืโรคสําหรับ
ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ตําบลปาก
ชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขแบบแปลน

272 ดา่นกกักนัสตัวห์นองคาย

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมอืง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย

2 เครอืง 44,000.00 44,000.00 44,000.00 รอสง่มอบ

273 ดา่นกกักนัสตัวแ์มฮ่อ่งสอน
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลแม่
สะเรยีงอําเภอแมส่ะเรยีง จังหวัดแมฮ่อ่งสอน

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

274 ดา่นกกักนัสตัวเ์พชรบรุี
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลเขาใหญอํ่าเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบรุี

1 เครอืง 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

275 ดา่นกกักนัสตัวเ์พชรบรุี
ศนูยทํ์าความสะอาดและฆา่เชอืโรคสําหรับ
ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ตําบลเขา
ใหญอํ่าเภอชะอํา จังหวัดเพชรบรุี

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขแบบแปลน

276 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนขนาดเล็ก 
(Microcentrifuge) ตําบลไมข้าว อําเภอถลาง
 จังหวัดภเูก็ต

1 เครอืง 8,100.00 8,000.00 8,000.00 รอสง่มอบ

277 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
รถเข็นสแตนเลส 2 ชนั ตําบลไมข้าว อําเภอ
ถลาง จังหวัดภเูก็ต

1 คนั 16,100.00 15,943.00 15,943.00 รอสง่มอบ

278 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
อา่งนําควบคมุอณุภมู ิ(Waterbath) ตําบลไม ้
ขาว อําเภอถลางจังหวัดภเูก็ต

1 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 รอสง่มอบ

279 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
อปุกรณ์ดดูของเหลวขนาดเล็กMicropipette 
10-100 microliteตําบลไมข้าว อําเภอถลาง 
จังหวัดภเูก็ต

1 อัน 11,000.00 11,000.00 11,000.00 รอสง่มอบ

280 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลไม ้
ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต

2 เครอืง 5,000.00 4,280.00 4,280.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

281 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
เครอืงตดัชนิเนือแชแ่ข็ง ตําบลไมข้าว อําเภอ
ถลาง จังหวัดภเูก็ต

1 เครอืง 265,000.00 265,000.00 265,000.00 รอสง่มอบ

282 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต

เครอืงพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตงัถงัหมกึพมิพ ์(InkTank Printer)
 ตําบลตลาดใหญอํ่าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัด
ภเูก็ต

1 เครอืง 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี24/125
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283 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลไม ้
ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

284 ดา่นกกักนัสตัวส์งขลา
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลหาดใหญ ่
อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

1 เครอืง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

285 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
อปุกรณ์ดดูของเหลวขนาดเล็กMicropipette 
10-100 microliteตําบลทุง่สขุลา อําเภอศรี
ราชาจังหวัดชลบรุี

1 อัน 11,000.00 10,700.00 10,700.00 รอสง่มอบ

286 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้
ทแยงมมุ 150 นวิตําบลทุง่สขุลา อําเภอศรี
ราชาจังหวัดชลบรุี

1 จอ 24,300.00 24,300.00 24,300.00 รอสง่มอบ

287 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนขนาดเล็ก 
(Microcentrifuge) ตําบลทุง่สขุลา อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 8,100.00 8,000.00 8,000.00 รอสง่มอบ

288 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
เครอืงตดัชนิเนือแชแ่ข็ง ตําบลทุง่สขุลา 
อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 265,000.00 265,000.00 265,000.00 รอสง่มอบ

289 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
เครอืงรับสง่วทิย ุระบบ VHF/FMชนดิมอืถอื 5
 วัตต ์ตําบลทุง่สขุลาอําเภอศรรีาชา จังหวัด
ชลบรุี

15 เครอืง 180,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

290 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
อา่งนําควบคมุอณุภมู ิ(Waterbath) ตําบล
ทุง่สขุลา อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 34,000.00 33,800.00 33,800.00 รอสง่มอบ

291 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
เครอืงมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดบั XGA 
ขนาด 4,000 ANSILumens ตําบลทุง่สขุลา 
อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 42,500.00 42,500.00 42,500.00 รอสง่มอบ

292 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบSmart 
TV ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080
 พกิเซลขนาด 48 นวิ ตําบลทุง่สขุลาอําเภอ
ศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 17,600.00 17,600.00 17,600.00 รอสง่มอบ

293 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
รถเข็นสแตนเลส 2 ชนั ตําบลทุง่สขุลา 
อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

1 คนั 16,100.00 15,943.00 15,943.00 รอสง่มอบ

294 ดา่นกกักนัสตัวจ์ันทบรุี

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลทับไทร อําเภอโป่งนํารอ้นจังหวัด
จันทบรุี

1 เครอืง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

295 ดา่นกกักนัสตัวจ์ันทบรุี
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลทับ
ไทร อําเภอโป่งนํารอ้น จังหวัดจันทบรุี

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี25/125
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296 ดา่นกกักนัสตัวจ์ันทบรุี
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทับไทรอําเภอโป่งนํารอ้น จังหวัดจันทบรุี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

297 ดา่นกกักนัสตัวล์ําปาง
ศนูยทํ์าความสะอาดและฆา่เชอืโรคสําหรับ
ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ตําบลเวยีง
ตาลอําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขแบบแปลน

298 สํานักเทคโนโลยชีวีภณัฑส์ตัว์
กอ่สรา้งรัว COW BOY สงู 3 ชนัความยาว 
1,240 เมตร ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง 
จังหวัดนครราชสมีา

1 แหง่ 593,008.00 593,008.00 177,902.40 415,105.60 เบกิจา่ยเงนิแลว้

298 กรมปศสุตัว์
กอ่สรา้งรัว COW BOY สงู 3 ชนัความยาว 
1,240 เมตร ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง 
จังหวัดนครราชสมีา

398,892.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/47

299
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูดา้นความ
หลากหลายทางชวีภาพดา้นปศสุตัว ์ตําบล
บางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ระบบ 6,500,000.00 4,936,450.00 4,936,450.00 รอสง่มอบ

300
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูโคนมเพอื
เพมิผลผลติและพัฒนาสายพันธุ ์ระยะท ี2 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 ระบบ 6,240,000.00 0.00 ประกาศผูช้นะเสนอราคา/รอ
ผลอทุธรณ์

301
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูผสมเทยีมโค
เนอื กระบอื และแพะ ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ระบบ 4,657,500.00 3,500,000.00 3,500,000.00 รอสง่มอบ

302
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

ตูแ้ชแ่ข็งแบบยนื -20 องศาเซลเซยีส ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 690ลติร ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 550,000.00 290,000.00 290,000.00 รอสง่มอบ

303
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

เครอืงสอ่งเจลแบบแสงสนํีาเงนิ(Blue light 
transilluminator) ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 60,000.00 55,000.00 55,000.00 รอสง่มอบ

304
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

เครอืงปรับกระแสไฟฟ้าและสํารองไฟ ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 31,600.00 31,000.00 31,000.00 รอสง่มอบ

305
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

อา่งนําควบคมุอณุหภมูแิบบหมนุวนขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 20 ลติรตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 80,000.00 38,500.00 38,500.00 รอสง่มอบ

306
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนขนาดเล็ก 
(Microcentrifuge) ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 8,100.00 6,700.00 6,700.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี26/125
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307
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

เครอืงปันผสมสารละลาย (Vortexmixer) 
ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 10,500.00 8,200.00 8,200.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

308
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

เครอืงตดัหญา้ แบบขอ้แข็งตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

309
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

เครอืงชงัแบบละเอยีดทศนยิม 4ตําแหน่ง ชงั
นําหนักสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 200 กรัม ตําบล
บางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

2 เครอืง 300,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

310
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 45,000.00 44,940.00 44,940.00 รอสง่มอบ

311
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร ตําบลบาง
กะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 590,000.00 588,500.00 588,500.00 รอสง่มอบ

312
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 4 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบางกะดอํีาเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 คนั 1,057,400.00 1,055,000.00 1,055,000.00 รอสง่มอบ

313
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

เครอืงกําเนดิไฟฟ้า ขนาด 300กโิลวัตต ์
ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 1,700,000.00 0.00
รอรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

314
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

เครอืงสกดัสารพันธกุรรมแบบอัตโนมัต ิชนดิ 
96 ตวัอยา่ง ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 2,500,000.00 2,495,454.00 2,495,454.00 รอสง่มอบ

315
สํานักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศุ
สตัว์

รถหน่วยปฏบิตักิารแกไ้ขปัญหาระบบสบืพันธุ์
สตัวเ์คลอืนท ีตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

1 คนั 3,800,000.00 3,787,800.00 3,787,800.00 รอสง่มอบ

316
ศนูยผ์ลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อพันธุผ์สม
เทยีมลําพญากลาง

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองรอํีาเภอลําสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

317
ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อ
พันธุล์ําพญากลาง

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลหนองรอํีาเภอลําสนธิ
 จังหวัดลพบรุี

1 คนั 1,920,000.00 0.00
ประกาศผูช้นะเสนอราคา 
22 มค 64/รอผลอทุธรณ์

318
ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อ
พันธุล์ําพญากลาง

เครอืง Real time ultrasound ตําบลหนองร ี
อําเภอลําสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 เครอืง 2,750,000.00 2,747,000.00 2,747,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี27/125
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319
ศนูยผ์ลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อพันธุ์
โครงการหลวงอนิทนนท์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลแมว่นิอําเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

320
ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืพ่อโคพันธุ์
โครงการหลวงอนิทนนท์

เครอืงตดัหญา้ แบบขอ้แข็งตําบลแมว่นิ 
อําเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

2 เครอืง 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

321
ศนูยผ์ลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อพันธุภ์าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทา่พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

322
ศนูยผ์ลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อพันธุภ์าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 เครอืง 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

323
ศนูยผ์ลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อพันธุภ์าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลทา่
พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 เครอืง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

324
ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อ
พันธุภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชดุระบบทอ่สง่ไนโตรเจนเหลวเขา้
หอ้งปฏบิตักิารผลตินําเชอืตําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ชดุ 795,000.00 795,000.00 795,000.00 รอสง่มอบ

324 กรมปศสุตัว์
ชดุระบบทอ่สง่ไนโตรเจนเหลวเขา้
หอ้งปฏบิตักิารผลตินําเชอืตําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

5,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

325
ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืแชแ่ข็งพ่อ
พันธุภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตูอ้บความรอ้น ขนาดความจ ุ720ลติร ตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ตู ้ 257,000.00 257,000.00 257,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

326 ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืสกุรราชบรุี
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
หนองโพอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

2 เครอืง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

327 ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืสกุรราชบรุี
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองโพอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

328 ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืสกุรราชบรุี
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบล
หนองโพ อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

329
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

1 เครอืง 17,000.00 16,990.00 16,990.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี28/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

330
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

เครอืงผสมอาหารสตัวค์รบสว่น(TMR) ขนาด
ไมต่าํกวา่ 5ลกูบาศกเ์มตร ตําบลปากชอ่ง
อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

1 เครอืง 695,000.00 444,050.00 444,050.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

331
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอกําลงัขยายสงู 
ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

2 กลอ้ง 700,000.00 700,000.00 700,000.00 รอสง่มอบ

332
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนืขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลปากชอ่ง 
อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

2 เครอืง 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

333
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ตําบล
ปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

2 เครอืง 320,000.00 310,000.00 310,000.00 รอสง่มอบ

334
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 50 แรงมา้พรอ้มบุง้ก ีตําบลปากชอ่ง 
อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

1 คนั 792,500.00 766,500.00 766,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

335
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอพรอ้มชดุแสดงผล
ภาพ ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

1 กลอ้ง 195,000.00 190,000.00 190,000.00 รอสง่มอบ

336
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

รถปฏบิตักิารเคลอืนทผีลตินําเชอืและตวัออ่น
 ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

1 คนั 4,000,000.00 3,980,400.00 3,980,400.00 รอสง่มอบ

337
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

ถังบรรจนํุาเชอืแชแ่ข็ง ขนาดไมตํ่ากวา่ 600 
ลติร ตําบลปากชอ่งอําเภอปากชอ่ง จังหวัด
นครราชสมีา

1 ใบ 1,424,200.00 846,000.00 846,000.00 รอสง่มอบ

338
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

กลอ้งสอ่งตรวจภายในพรอ้มจอแสดงผลและ
อปุกรณ์ ตําบลปากชอ่ง อําเภอปากชอ่ง 
จังหวัดนครราชสมีา

1 กลอ้ง 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 รอสง่มอบ

339
ศนูยว์จิัยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ย
ฝากตวัออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

โรงเรอืนโคเล็ก จํานวน 20 ตวัตําบลปากชอ่ง
 อําเภอปากชอ่งจังหวัดนครราชสมีา

1 หลงั 2,927,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

340
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวตําบลทับกวาง 
อําเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี

2 ชดุ 87,954.00 87,954.00 87,954.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

340 กรมปศสุตัว์
ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวตําบลทับกวาง 
อําเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี

2,046.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

341
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครอืงตดัหญา้ แบบขอ้แข็งตําบลทับกวาง 
อําเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี

2 เครอืง 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

342
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ตําบล
ทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 155,000.00 155,000.00 155,000.00 รอสง่มอบ

342 กรมปศสุตัว์
แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ตําบล
ทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

5,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี29/125
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343
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่ง ชนดิพกพา 
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 66,340.00 66,340.00 66,340.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

343 กรมปศสุตัว์
เครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่ง ชนดิพกพา 
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1,660.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

344
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครอืงแชแ่ข็งตวัออ่น ตําบลทับกวาง อําเภอ
แกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 798,000.00 798,000.00 798,000.00 รอสง่มอบ

344 กรมปศสุตัว์
เครอืงแชแ่ข็งตวัออ่น ตําบลทับกวาง อําเภอ
แกง่คอย จังหวัดสระบรุี

2,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

345
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครอืงปันเหวยีงฮมีาโตครทิพรอ้มอปุกรณ์ 
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 175,000.00 175,000.00 175,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

345 กรมปศสุตัว์
เครอืงปันเหวยีงฮมีาโตครทิพรอ้มอปุกรณ์ 
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

6,900.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

346
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
ทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

2 เครอืง 860,000.00 860,000.00 860,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

346 กรมปศสุตัว์
เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
ทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

40,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

347
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 กลอ้ง 240,000.00 240,000.00 240,000.00 รอสง่มอบ

347 กรมปศสุตัว์
กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

10,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

348
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

รถโดยสารขนาด 12 ทนัีง(ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 90กโิลวัตต ์
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 คนั 1,364,000.00 1,364,000.00 1,364,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

349
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพชลบรุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลคลองกวิอําเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

4 เครอืง 68,000.00 68,000.00 68,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

350
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพชลบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลคลองกวิอําเภอบา้น
บงึ จังหวัดชลบรุี

1 คนั 1,920,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

351
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพชลบรุี

เครอืงตรวจประเมนิคณุภาพเซลลอ์สจุ ิตําบล
คลองกวิ อําเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 1,600,000.00 1,088,000.00 1,088,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี30/125
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352
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลจอ
หอ อําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

1 เครอืง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

353
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
จอหอ อําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

2 เครอืง 900,000.00 860,000.00 860,000.00 รอสง่มอบ

354
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 
ตําบลจอหอ อําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

1 กลอ้ง 250,000.00 245,000.00 245,000.00 รอสง่มอบ

355
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครอืง Laparoscope ตําบลจอหออําเภอ
เมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 เครอืง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 รอสง่มอบ

356
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดไมตํ่ากวา่ 1,300ลติร ตําบลจอหอ 
อําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 ตู ้ 695,000.00 695,000.00 695,000.00 รอสง่มอบ

357
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครอืงแชแ่ข็งตวัออ่น ตําบลจอหออําเภอ
เมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 เครอืง 800,000.00 798,000.00 798,000.00 รอสง่มอบ

358
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ตําบล
จอหอ อําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

1 เครอืง 160,000.00 155,000.00 155,000.00 รอสง่มอบ

359
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครอืงตดัหญา้ แบบขอ้แข็งตําบลจอหอ 
อําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 เครอืง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

360
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพขอนแกน่

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทา่พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

361
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพขอนแกน่

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 
ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

1 กลอ้ง 248,000.00 248,000.00 248,000.00 รอสง่มอบ

361 กรมปศสุตัว์
กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 
ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

2,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

362
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพขอนแกน่

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 158,000.00 158,000.00 158,000.00 รอสง่มอบ

362 กรมปศสุตัว์
แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

363
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพขอนแกน่

เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 เครอืง 870,000.00 870,000.00 870,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี31/125
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363 กรมปศสุตัว์
เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

30,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

364
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

เครอืงปันเหวยีงฮมีาโตครทิพรอ้มอปุกรณ์ 
ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 181,900.00 175,000.00 175,000.00 รอสง่มอบ

365
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 
ตําบลชา้งเผอืกอําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 กลอ้ง 250,000.00 248,000.00 248,000.00 รอสง่มอบ

366
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

2 เครอืง 900,000.00 870,000.00 870,000.00 รอสง่มอบ

367
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

โคพันธุช์าโรเลสเ์พศเมยีพันธุแ์ท ้ตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

5 ตวั 3,500,000.00 0.00
ประกาศจัดซอื 20 มค 64/
 เสนอราคา 1 กพ 64

368
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

โคพันธุแ์องกสัเพศเมยีพันธุแ์ท ้ตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

5 ตวั 3,500,000.00 3,495,000.00 3,495,000.00 รอสง่มอบ

369
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 160,000.00 158,000.00 158,000.00 รอสง่มอบ

370
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

เครอืงตรวจประเมนิคณุภาพเซลลอ์สจุ ิตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 1,600,000.00 1,139,000.00 1,139,000.00 รอสง่มอบ

371
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

รถหน่วยปฏบิตักิารผลติและยา้ยฝากเอ็มบรโิอ
เคลอืนท ีตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืง
เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

1 คนั 2,200,000.00 2,130,000.00 2,130,000.00 รอสง่มอบ

372
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไมตํ่ากวา่ 
5,500 ลติร ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืง
เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

1 ใบ 2,300,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 รอสง่มอบ

373
ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืพ่อโคพันธุ์
โครงการหลวงอนิทนนท์

เครอืงชงันําหนักดจิติอลพรอ้มคอกขนาด 
2,000 กโิลกรัม ตําบลแมว่นิ อําเภอแมว่าง 
จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครอืง 510,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

374
ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืพ่อโคพันธุ์
โครงการหลวงอนิทนนท์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 4 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ ตําบลแม่
วนิ อําเภอแมว่างจังหวัดเชยีงใหม่

1 คนั 1,025,000.00 897,100.00 897,100.00 รอสง่มอบ

375
ศนูยว์จิัยและผลตินําเชอืพ่อโคพันธุ์
โครงการหลวงอนิทนนท์

บอ่เก็บนํา คสล. ตําบลแมว่นิอําเภอแมว่าง 
จังหวัดเชยีงใหม่

1 บอ่ 902,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี32/125
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376
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพพษิณุโลก

เครอืงตดัหญา้ แบบขอ้แข็งตําบลบา้นกรา่ง 
อําเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

1 เครอืง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

377
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพพษิณุโลก

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นกรา่งอําเภอ
เมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

1 คนั 886,400.00 852,000.00 852,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

378
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพพษิณุโลก

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลบา้นกรา่งอําเภอเมอืง
พษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

1 คนั 1,920,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

379
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

เครอืงนงึฆา่เชอื ขนาดไมน่อ้ยกวา่79 ลติร 
พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลหนองโพ อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 238,000.00 238,000.00 238,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

379 กรมปศสุตัว์
เครอืงนงึฆา่เชอื ขนาดไมน่อ้ยกวา่79 ลติร 
พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลหนองโพ อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบรุี

2,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

380
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

เครอืงลา้งทําความสะอาดวัสดดุว้ยคลนื
ความถสีงู ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 20 ลติร ตําบล
หนองโพอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

380 กรมปศสุตัว์
เครอืงลา้งทําความสะอาดวัสดดุว้ยคลนื
ความถสีงู ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 20 ลติร ตําบล
หนองโพอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

59,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

381
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
หนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 368,000.00 368,000.00 368,000.00 รอสง่มอบ

381 กรมปศสุตัว์
เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
หนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

82,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

382
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลหนองโพอําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 คนั 858,900.00 858,900.00 858,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี33/125
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สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

382 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลหนองโพอําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบรุี

27,500.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

383
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

รถโดยสารขนาด 12 ทนัีง(ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 90กโิลวัตต ์
ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 คนั 1,363,000.00 1,363,000.00 1,363,000.00 รอสง่มอบ

383 กรมปศสุตัว์

รถโดยสารขนาด 12 ทนัีง(ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 90กโิลวัตต ์
ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

384
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอพรอ้มชดุแสดงผล
ภาพ ตําบลมะลวนอําเภอพุนพนิ จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี

1 กลอ้ง 190,000.00 190,000.00 190,000.00 รอสง่มอบ

384 กรมปศสุตัว์
กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอพรอ้มชดุแสดงผล
ภาพ ตําบลมะลวนอําเภอพุนพนิ จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี

5,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

385
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
มะลวน อําเภอพุนพนิจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 เครอืง 435,000.00 435,000.00 435,000.00 รอสง่มอบ

385 กรมปศสุตัว์
เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
มะลวน อําเภอพุนพนิจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

15,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

386
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบธรรมดาตําบลมะลวน 
อําเภอพุนพนิจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 คนั 575,000.00 575,000.00 575,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

387
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

รถหน่วยปฏบิตักิารผลติและยา้ยฝากเอ็มบรโิอ
เคลอืนท ีตําบลมะลวน อําเภอพุนพนิ จังหวัด
สรุาษฎรธ์านี

1 คนั 1,999,500.00 1,999,500.00 1,999,500.00 รอสง่มอบ

387 กรมปศสุตัว์
รถหน่วยปฏบิตักิารผลติและยา้ยฝากเอ็มบรโิอ
เคลอืนท ีตําบลมะลวน อําเภอพุนพนิ จังหวัด
สรุาษฎรธ์านี

200,500.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

388
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

กลอ้งสอ่งตรวจภายในพรอ้มจอแสดงผลและ
อปุกรณ์ ตําบลมะลวน อําเภอพุนพนิ จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี

1 กลอ้ง 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี34/125
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389
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลมะลวนอําเภอพุนพนิ 
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 คนั 1,817,000.00 1,817,000.00 1,817,000.00 รอสง่มอบ

389 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6ลอ้ ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่6,000 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตําบลมะลวนอําเภอพุนพนิ 
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

103,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

390
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาด2,000 ลติร 
แบบนอน ตําบลมะลวน อําเภอพุนพนิ 
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 ใบ 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 รอสง่มอบ

390 กรมปศสุตัว์
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาด2,000 ลติร 
แบบนอน ตําบลมะลวน อําเภอพุนพนิ 
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

100,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

391
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสงขลา

เครอืงตดัหญา้ แบบขอ้แข็งตําบลหาดใหญ ่
อําเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา

1 เครอืง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

392
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพสงขลา

เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
หาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

1 เครอืง 450,000.00 435,000.00 435,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

393 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 1

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

5 ชดุ 50,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

394 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 1
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลบาง
กะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

5 หบี 60,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

395 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 1

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

2 เครอืง 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

395 กรมปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

396 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 1

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

2 เครอืง 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี35/125
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396 กรมปศสุตัว์

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

397 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 1
กอ่สรา้งโรงเก็บ พัสดขุนาดประมาณ 10x20 
เมตร สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 1 ตําบลบางกะดี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 งาน 1,483,300.00 0.00
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
จัดซอืจัดจา้ง

398 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 1
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

399 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 2

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา
จังหวัดฉะเชงิเทรา

4 ชดุ 40,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

400 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 2

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลหนา้
เมอืงอําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด
ฉะเชงิเทรา

4 หบี 48,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

401 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 2
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลหนา้เมอืง 
อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 เครอืง 8,600.00 8,580.00 8,580.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

402 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 2

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนา้เมอืงอําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จังหวัดฉะเชงิเทรา

7 เครอืง 119,000.00 114,100.00 114,100.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

403 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 2

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลหนา้
เมอืงอําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด
ฉะเชงิเทรา

1 เครอืง 8,900.00 8,000.00 8,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

404 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 2
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลหนา้เมอืงอําเภอเมอืง
ฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา

1 เครอืง 16,000.00 15,500.00 15,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

405 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 2
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลหนา้เมอืงอําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 รอสง่มอบ

406 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวร์ะยอง
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลแมนํ่าคู ้
 อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 412,000.00 รอสง่มอบ

407
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออก

เครอืงกลนันําชนดิกลนัครังเดยีวตําบลคลอง
กวิ อําเภอบา้นบงึจังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 171,000.00 171,000.00 171,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี36/125
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408
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออก

เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนชนดิควบคมุ
อณุหภมูไิดแ้บบตงัพนืตําบลคลองกวิ อําเภอ
บา้นบงึจังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 610,000.00 511,100.00 511,100.00 รอสง่มอบ

409
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออก

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลคลองกวิอําเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

410
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออก

เครอืงกําเนดิไฟฟ้า ขนาด 100กโิลวัตต ์
ตําบลคลองกวิ อําเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 670,000.00 0.00
รอรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

411
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออก

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ตําบล
คลองกวิ อําเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

1 ตู ้ 390,000.00 385,000.00 385,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

412
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออก

เครอืงนงึฆา่เชอืจลุนิทรยีข์นาดความจไุมน่อ้ย
กวา่ 245 ลติรตําบลคลองกวิ อําเภอบา้นบงึ
จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 3,531,000.00 3,489,000.00 3,489,000.00 รอสง่มอบ

413 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 3

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลจอ
หอ อําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

4 หบี 48,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

414 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 3

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลจอหอ อําเภอเมอืงนครราชสมีาจังหวัด
นครราชสมีา

4 ชดุ 40,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

415 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 3

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลจอหออําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

416 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 3
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลจอหออําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 รอสง่มอบ

417 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 4

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลทา่พระอําเภอ
เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 คนั 886,400.00 849,600.00 849,600.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี37/125
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418 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 4

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

6 ชดุ 60,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

419 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 4

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทา่พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

420 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 4
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลทา่
พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

6 หบี 72,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

421 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 4
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลทา่พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

2 ชดุ 400,000.00 399,900.00 399,900.00 รอสง่มอบ

422
ศนูยว์จิัยและพัฒนาผลติภณัฑป์ศุ
สตัวม์หาสารคาม

รถเข็นสแตนเลส ตําบลเชยีงยนือําเภอเชยีง
ยนื จังหวัดมหาสารคาม

2 คนั 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รอสง่มอบ

423
ศนูยว์จิัยและพัฒนาผลติภณัฑป์ศุ
สตัวม์หาสารคาม

ชนัสเเตนเลส 4 ชนั ตําบลเชยีงยนื อําเภอ
เชยีงยนื จังหวัดมหาสารคาม

4 ตวั 108,000.00 108,000.00 108,000.00 รอสง่มอบ

424
ศนูยว์จิัยและพัฒนาผลติภณัฑป์ศุ
สตัวม์หาสารคาม

ถังบรรจนํุาสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 
ลติร ตําบลเชยีงยนือําเภอเชยีงยนื จังหวัด
มหาสารคาม

2 ถัง 44,000.00 44,000.00 44,000.00 รอสง่มอบ

425
ศนูยว์จิัยและพัฒนาผลติภณัฑป์ศุ
สตัวม์หาสารคาม

โตะ๊สแตนเลสปัดเศษอาหาร (ขาถาวรมขีอบ)
 ตําบลเชยีงยนือําเภอเชยีงยนื จังหวัด
มหาสารคาม

6 ตวั 150,000.00 150,000.00 150,000.00 รอสง่มอบ

426
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร ตําบลทา่
พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ตู ้ 590,000.00 570,000.00 570,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

427
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครอืงปรับกระแสไฟฟ้าและสํารองไฟ ตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 เครอืง 63,200.00 63,200.00 63,200.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

428
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทา่พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

6 เครอืง 102,000.00 101,400.00 101,400.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี38/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

429
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ 
จังหวัดขอนแกน่

3 เครอืง 66,000.00 65,700.00 65,700.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

430
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลทา่พระอําเภอเมอืงขอนแกน่
 จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 16,000.00 15,900.00 15,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

431
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

งานตดิตงัวางทอ่ประปา ตําบลทา่พระ อําเภอ
เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ระบบ 1,325,300.00 0.00 0.00 รอโอนเปลยีแปลงฯ

432
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

เครอืงลา้งปิเปตความถสีงูแนวตงัความจไุม่
นอ้ยกวา่ 9 ลติร ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืง
ขอนแกน่จังหวัดขอนแกน่

2 เครอืง 87,800.00 87,799.92 87,799.92 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

433
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

เครอืงดดูปลอ่ยสารละลายอัตโนมัตชินดิ
อเิลคทรอนกิสแ์บบ8 ชอ่ง ตําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

3 เครอืง 99,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

434
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

เครอืงเขยา่ตวัอยา่งแบบ Orbitalตําบลทา่พระ
 อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 62,000.00 61,994.08 61,994.08 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

435
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

เครอืงเพมิประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม
ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ ตําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 1,900,000.00 1,897,859.00 1,897,859.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

436 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 5

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ชา้งเผอืกอําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

4 หบี 48,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

437 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 5

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลชา้งเผอืกอําเภอ
เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 คนั 886,400.00 880,000.00 880,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

438 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 5

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหมจั่งหวัด
เชยีงใหม่

4 ชดุ 40,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

439 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 5

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลชา้งเผอืกอําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี39/125
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440 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 5
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลชา้งเผอืกอําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

2 ชดุ 400,000.00 397,000.00 397,000.00 รอสง่มอบ

441
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เชยีงราย

เครอืงบดวัตถดุบิแบบตงัโตะ๊ขนาด 300 
กโิลกรัม ตําบลบา้นดูอํ่าเภอเมอืงเชยีงราย 
จังหวัดเชยีงราย

1 เครอืง 168,000.00 139,000.00 139,000.00 รอสง่มอบ

442
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เชยีงราย

เครอืงผสมอาหารแนวนอน ขนาด1,000 
กโิลกรัม ตําบลบา้นดูอํ่าเภอเมอืงเชยีงราย 
จังหวัดเชยีงราย

1 เครอืง 535,000.00 494,000.00 494,000.00 รอสง่มอบ

443
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เชยีงราย

เครอืงชงันําหนักดจิติอลแบบตงัพนืพกิดั 300
 กโิลกรัม ตําบลบา้นดู ่อําเภอเมอืงเชยีงราย
จังหวัดเชยีงราย

1 เครอืง 27,500.00 27,500.00 27,500.00 รอสง่มอบ

444
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
เชยีงราย

เครอืงเย็บกระสอบเมล็ดพันธุต์ําบลบา้นดู ่
อําเภอเมอืงเชยีงรายจังหวัดเชยีงราย

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 รอสง่มอบ

445
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-30 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 360 ลติร ตําบล
เวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 ตู ้ 280,000.00 280,000.00 280,000.00 รอสง่มอบ

446
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

ตูบ้ม่เชอืขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่50 ลติร 
ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 ตู ้ 117,700.00 56,710.00 56,710.00 รอสง่มอบ

447
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

เครอืงทําปฏกิริยิาเบสคูส่มในเนอืเยอืบน
สไลด ์(Hybridizer)ตําบลเวยีงตาล อําเภอ
หา้งฉัตรจังหวัดลําปาง

1 เครอืง 420,000.00 415,000.00 415,000.00 รอสง่มอบ

448
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

ตูป้ลอดเชอื ขนาด 4 ฟตุ(Biosafety cabinet
 class II) ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร 
จังหวัดลําปาง

1 ตู ้ 642,000.00 502,900.00 502,900.00 รอสง่มอบ

449
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนชนดิควบคมุ
อณุหภมูไิด ้-9 ถงึ 40องศาเซลเซยีสพรอ้ม
อปุกรณ์ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร
จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 660,000.00 579,000.00 579,000.00 รอสง่มอบ

450
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

เครอืงปันเม็ดเลอืดแดงอัดแน่นแบบตงัโตะ๊ 
ตําบลเวยีงตาลอําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 92,000.00 73,830.00 73,830.00 รอสง่มอบ

451
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ตําบล
เวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 ตู ้ 390,000.00 389,000.00 389,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี40/125
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452
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเวยีงตาลอําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

453
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนบน)

เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบล
เวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตรจังหวัดลําปาง

2 เครอืง 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

454
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ ตอนบน

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ตําบล
เวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร จังหวัดลําปาง

1 ตู ้ 390,000.00 389,000.00 389,000.00 รอสง่มอบ

455
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ ตอนบน

เครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่ง และคา่การนํา
ไฟฟ้าแบบตงัโตะ๊ ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้ง
ฉัตร จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 64,000.00 63,000.00 63,000.00 รอสง่มอบ

456
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ ตอนบน

เครอืงตบีดผสมตวัอยา่ง(Stomacher) ขนาด 
3,500มลิลลิติร ตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้ง
ฉัตร จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 590,000.00 241,800.00 241,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

457
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ ตอนบน

เครอืงนงึฆา่เชอืจลุนิทรยีข์นาดความจไุมน่อ้ย
กวา่ 245 ลติรตําบลเวยีงตาล อําเภอหา้งฉัตร
จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 3,531,000.00 3,485,900.00 3,485,900.00 รอสง่มอบ

458 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 6
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลทา่
ทองอําเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

4 หบี 48,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

459 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 6

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลทา่ทอง อําเภอเมอืงพษิณุโลกจังหวัด
พษิณุโลก

4 ชดุ 40,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

460 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 6

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทา่ทองอําเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัด
พษิณุโลก

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

461 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 6
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลทา่ทองอําเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัด
พษิณุโลก

2 ชดุ 400,000.00 380,000.00 380,000.00 รอสง่มอบ

462 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวอ์ทัุยธานี
พ่อพันธุก์ระบอืปลกั ตําบลไผเ่ขยีว อําเภอ
สวา่งอารมณ์ จังหวัดอทุัยธานี

2 ตวั 1,000,000.00 0.00

ประกาศจัดซอืรอบท ี2 ยนื
เสนอราคาวันท ี15 กพ 64
 เนืองจากมผีูเ่สนอราคา
รายเดยีว

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี41/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

463 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวอ์ทัุยธานี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลไผเ่ขยีวอําเภอสวา่งอารมณ์ จังหวัด
อทัุยธานี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

464 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวอ์ทัุยธานี
แมพั่นธุก์ระบอืปลกั ตําบลไผเ่ขยีว อําเภอ
สวา่งอารมณ์ จังหวัดอทุัยธานี

43 ตวั 4,300,000.00 0.00

ประกาศจัดซอืรอบท ี2 ยนื
เสนอราคาวันท ี15 กพ 64
 เนืองจากมผีูเ่สนอราคา
รายเดยีว

465 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวอ์ทัุยธานี
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลไผเ่ขยีว
 อําเภอสวา่งอารมณ์ จังหวัดอทุัยธานี

1 หลงั 412,000.00 410,000.00 410,000.00 รอสง่มอบ

466 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 7

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลพระ
ปฐมเจดยีอํ์าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

4 หบี 48,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

467 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 7
สแกนเนอรส์ําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป 
ตําบลพระปฐมเจดยี ์อําเภอเมอืงนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

1 เครอืง 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

468 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 7

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลพระปฐมเจดยี ์อําเภอเมอืงนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

5 เครอืง 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

469 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 7
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลพระ
ปฐมเจดยี ์อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

1 เครอืง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

470 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 7

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลพระปฐมเจดยี ์อําเภอเมอืงนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

4 ชดุ 40,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

471 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 7
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลพระปฐมเจดยี ์อําเภอเมอืงนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

472
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
ประจวบครีขีนัธ์

โคแมพั่นธุบ์ฟีมาสเตอร ์ตําบลไชยราช 
อําเภอบางสะพานนอ้ยจังหวัดประจวบครีขีนัธ์

37 ตวั 14,800,000.00 0.00
ประกาศจัดซอืรอบท ี2 
เนอืงจากมผีูเ่สนอราคา
รายเดยีว

473
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
ประจวบครีขีนัธ์

โคพ่อพันธุบ์ฟีมาสเตอร ์ตําบลไชยราช 
อําเภอบางสะพานนอ้ยจังหวัดประจวบครีขีนัธ์

3 ตวั 1,500,000.00 0.00
ประกาศจัดซอืรอบท ี2 
เนอืงจากมผีูเ่สนอราคา
รายเดยีว

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี42/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

474
ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัว์
ประจวบครีขีนัธ์

กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลไชยราช
 อําเภอบางสะพานนอ้ย จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

1 หลงั 412,000.00 409,485.00 409,485.00 รอสง่มอบ

475 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 8

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
มะขามเตยีอําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี

4 หบี 48,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

476 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 8

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลมะขามเตยี อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี 
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

4 ชดุ 40,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

477 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 8

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลมะขามเตยี อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

478 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 8
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบล
มะขามเตยี อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี

1 เครอืง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 รอสง่มอบ

479 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 8

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
มะขามเตยีอําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

480 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 8
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลมะขามเตยีอําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี 
จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

481
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใตต้อนบน

เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนชนดิควบคมุ
อณุหภมู ิแบบตงัพนืสําหรับปันหลอด 1.5 
หรอื 2มลิลลิติร ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 48หลอด 
พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลทวีังอําเภอทุง่สง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 314,900.00 314,900.00 314,900.00 รอสง่มอบ

481 กรมปศสุตัว์

เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนชนดิควบคมุ
อณุหภมู ิแบบตงัพนืสําหรับปันหลอด 1.5 
หรอื 2มลิลลิติร ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 48หลอด 
พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลทวีังอําเภอทุง่สง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

135,100.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

482
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใตต้อนบน

เครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่ง และคา่การนํา
ไฟฟ้าแบบตงัโตะ๊ ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครอืง 55,300.00 55,300.00 55,300.00 รอสง่มอบ

482 กรมปศสุตัว์
เครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่ง และคา่การนํา
ไฟฟ้าแบบตงัโตะ๊ ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช

8,700.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี43/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

483
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใตต้อนบน

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทวีังอําเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครอืง 16,359.00 16,359.00 16,359.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

483 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทวีังอําเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

641.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

484
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใตต้อนบน

เครอืงปันเหวยีงชนดิควบคมุอณุหภมูไิดแ้บบ
ตงัโตะ๊ ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สง จังหวัด
นครศรธีรรมราช

1 เครอืง 674,000.00 674,000.00 674,000.00 รอสง่มอบ

484 กรมปศสุตัว์
เครอืงปันเหวยีงชนดิควบคมุอณุหภมูไิดแ้บบ
ตงัโตะ๊ ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สง จังหวัด
นครศรธีรรมราช

11,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

485
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใตต้อนบน

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบธรรมดาพรอ้มหลงัคา
รถบรรทกุ ขนาด 1ตนั หลงัคาไฟเบอรก์ลาส
หรอืเหล็ก ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สงจังหวัด
นครศรธีรรมราช

1 คนั 607,000.00 607,000.00 607,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

485 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบธรรมดาพรอ้มหลงัคา
รถบรรทกุ ขนาด 1ตนั หลงัคาไฟเบอรก์ลาส
หรอืเหล็ก ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สงจังหวัด
นครศรธีรรมราช

400.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

486
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใตต้อนบน

เครอืงอา่นการดดูกลนืแสงบนไมโครเพลท 
ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สง จังหวัด
นครศรธีรรมราช

1 เครอืง 228,873.00 228,873.00 228,873.00 รอสง่มอบ

486 กรมปศสุตัว์
เครอืงอา่นการดดูกลนืแสงบนไมโครเพลท 
ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สง จังหวัด
นครศรธีรรมราช

271,127.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

487
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนบน

อา่งนําควบคมุอณุหภมูพิรอ้มระบบหมนุเวยีน
นําขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 30 ลติร ตําบลที
วังอําเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครอืง 188,320.00 188,320.00 188,320.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี44/125
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487 กรมปศสุตัว์
อา่งนําควบคมุอณุหภมูพิรอ้มระบบหมนุเวยีน
นําขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 30 ลติร ตําบลที
วังอําเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

41,680.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

488
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนบน

เครอืงเขยา่ผสมสารละลายในไมโครเพลท 
ชนดิเขยา่ได ้4 เพลทตําบลทวีัง อําเภอทุง่สง
 จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครอืง 29,280.00 29,280.00 29,280.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

488 กรมปศสุตัว์
เครอืงเขยา่ผสมสารละลายในไมโครเพลท 
ชนดิเขยา่ได ้4 เพลทตําบลทวีัง อําเภอทุง่สง
 จังหวัดนครศรธีรรมราช

15,720.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

489
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนบน

ตูบ้ม่เพาะเชอืขนาดไมน่อ้ยกวา่400 ลติร 
ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สงจังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครอืง 304,950.00 304,950.00 304,950.00 รอสง่มอบ

489 กรมปศสุตัว์
ตูบ้ม่เพาะเชอืขนาดไมน่อ้ยกวา่400 ลติร 
ตําบลทวีัง อําเภอทุง่สงจังหวัดนครศรธีรรมราช

30,050.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

490
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนบน

เครอืงบดตวัอยา่งแบบใบมดีตําบลทวีัง 
อําเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

4 เครอืง 42,800.00 42,800.00 42,800.00 รอสง่มอบ

490 กรมปศสุตัว์
เครอืงบดตวัอยา่งแบบใบมดีตําบลทวีัง 
อําเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

5,200.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

491
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนบน

เครอืงเพมิประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม
ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ ตําบลทวีัง อําเภอ
ทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครอืง 1,898,995.00 1,898,995.00 1,898,995.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

491 กรมปศสุตัว์
เครอืงเพมิประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม
ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ ตําบลทวีัง อําเภอ
ทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

1,005.00 0.00 โอนกลบัครงัท1ี/78

492 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 9
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เขารปูชา้ง อําเภอเมอืงสงขลาจังหวัดสงขลา

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

493 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 9
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลเขา
รปูชา้งอําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

494 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 9

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเขารปูชา้งอําเภอเมอืงสงขลา จังหวัด
สงขลา

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

495 สํานักงานปศสุตัวเ์ขต 9
เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 ตําบลเขารปูชา้งอําเภอเมอืงสงขลา จังหวัด
สงขลา

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี45/125
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496 ศนูยว์จิัยและบํารงุพันธุส์ตัวน์ราธวิาส
กอ่สรา้งโรงพ่นนํายาฆา่เชอืโรคตําบลไพรวัน 
อําเภอตากใบจังหวัดนราธวิาส

1 หลงั 412,000.00 412,000.00 185,400.00 226,600.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

497
สํานักงานปศสุตัวพ์นืทกีรงเุทพมหา
นคร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

498
สํานักงานปศสุตัวพ์นืทกีรงเุทพมหา
นคร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

499
สํานักงานปศสุตัวพ์นืทกีรงเุทพมหา
นคร

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร
กรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 44,000.00 44,000.00 44,000.00 รอสง่มอบ

500
สํานักงานปศสุตัวพ์นืทกีรงเุทพมหา
นคร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

501
สํานักงานปศสุตัวพ์นืทกีรงเุทพมหา
นคร

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

4 เครอืง 68,000.00 68,000.00 68,000.00 รอสง่มอบ

502
สํานักงานปศสุตัวพ์นืทกีรงเุทพมหา
นคร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก แขวงลาดยาวเขต
จตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 คนั 886,400.00 870,000.00 870,000.00 รอสง่มอบ

503
สํานักงานปศสุตัวพ์นืทกีรงเุทพมหา
นคร

เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 รอสง่มอบ

504
สํานักงานปศสุตัวพ์นืทกีรงเุทพมหา
นคร

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี แขวง
ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 รอสง่มอบ

505
สํานักงานปศสุตัวพ์นืที
กรงุเทพมหานคร

เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกรกรงุเทพมหานคร

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 รอสง่มอบ

506 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
สําโรงกลาง อําเภอพระประแดงจังหวัด
สมทุรปราการ

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ
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507 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมทุรปราการ

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

508 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดงจังหวัด
สมทุรปราการ

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

509 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
สําโรงกลางอําเภอพระประแดง จังหวัด
สมทุรปราการ

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

510 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลสําโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

5 เครอืง 84,000.00 82,450.00 82,450.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

511 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลเสา
ธงหนิอําเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

512 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เสาธงหนิ อําเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

513 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
เสาธงหนิ อําเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

514 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเสาธงหนิอําเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

515 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลเสาธงหนิ 
อําเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

516 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี47/125
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517 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบางกะดอํีาเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 คนั 886,400.00 870,000.00 870,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

518 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

519 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลบาง
กะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

520 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

521 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

522
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
พระนครศรอียธุยา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลธนูอําเภออทุัย จังหวัดพระนครศรอียธุยา

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

523
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
พระนครศรอียธุยา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ธนู อําเภออทัุย จังหวัดพระนครศรอียธุยา

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

524
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
พระนครศรอียธุยา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลมหาพรหมณ์ 
อําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรอียธุยา

1 คนั 886,400.00 852,000.00 852,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

525
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
พระนครศรอียธุยา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลธนู 
อําเภออทุัย จังหวัดพระนครศรอียธุยา

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี48/125
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526
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
พระนครศรอียธุยา

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลธนู อําเภออทุัย จังหวัด
พระนครศรอียธุยา

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

527
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
พระนครศรอียธุยา

เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลธนู อําเภอ
อทัุยจังหวัดพระนครศรอียธุยา

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

528 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ศาลาแดงอําเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด
อา่งทอง

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

529 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลศาลาแดง อําเภอเมอืงอา่งทองจังหวัด
อา่งทอง

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

530 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ศาลาแดง อําเภอเมอืงอา่งทองจังหวัด
อา่งทอง

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

531 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลศาลาแดงอําเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด
อา่งทอง

7 เครอืง 119,000.00 119,000.00 119,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

532 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลศาลาแดง 
อําเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

533 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ทะเลชบุศรอําเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00
รอรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

534 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ทะเลชบุศร อําเภอเมอืงลพบรุจีังหวัดลพบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

535 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลหนองร ีอําเภอลําสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

536 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลทะเลชบุศร อําเภอเมอืงลพบรุจีังหวัด
ลพบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี49/125
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537 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลทา่วุง้อําเภอทา่วุง้
 จังหวัดลพบรุี

1 คนั 886,400.00 876,000.00 876,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

538 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทะเลชบุศร อําเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด
ลพบรุี

2 เครอืง 34,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

539 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

กอ่สรา้งรัวสํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุ ี
(เพมิเตมิ)สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี
ตําบลทะเลชบุศร อําเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด
ลพบรุี

1 งาน 490,000.00 490,000.00 490,000.00 รอสง่มอบ

540 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลทะเลชบุศร 
อําเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

541 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลตน้โพธ ิอําเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัด
สงิหบ์รุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

542 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ตน้โพธ ิอําเภอเมอืงสงิหบ์รุจีังหวัดสงิหบ์รุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

543 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลตน้
โพธอํิาเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

544 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลตน้โพธอํิาเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัด
สงิหบ์รุี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

545 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลตน้โพธอํิาเภอ
เมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุี

1 คนั 852,000.00 852,000.00 852,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี50/125
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

545 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลตน้โพธอํิาเภอ
เมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุี

34,400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

546 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลตน้โพธ ิอําเภอ
เมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุี

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

547 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยันาท
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลเขา
ทา่พระอําเภอเมอืงชยันาท จังหวัดชยันาท

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

548 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยันาท
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
เขาทา่พระ อําเภอเมอืงชยันาทจังหวัดชยันาท

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

549 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยันาท
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เขาทา่พระ อําเภอเมอืงชยันาทจังหวัดชยันาท

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

550 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยันาท

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเขาทา่พระ อําเภอเมอืงชยันาท จังหวัด
ชยันาท

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

551 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยันาท
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลเขา
ทา่พระ อําเภอเมอืงชยันาท จังหวัดชยันาท

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

552 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยันาท
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลเขาทา่พระ 
อําเภอเมอืงชยันาท จังหวัดชยันาท

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

553 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ปากเพรยีว อําเภอเมอืงสระบรุจีังหวัดสระบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

554 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลปาก
เพรยีวอําเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัดสระบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี51/125
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สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

555 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบรุี

1 เครอืง 90,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

556 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลปากเพรยีว อําเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัด
สระบรุี

6 เครอืง 102,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

557 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลปากเพรยีว อําเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัด
สระบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

558 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลปาก
เพรยีว อําเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัดสระบรุี

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

559 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลปากเพรยีว 
อําเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัดสระบรุี

5 เครอืง 84,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

560 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบรุี

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

561 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
บา้นสวนอําเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

562 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลบา้นสวน อําเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัด
ชลบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

563 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบา้นสวนอําเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุี

3 เครอืง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

564 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นสวนอําเภอ
เมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุี

1 คนั 886,400.00 798,800.00 798,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี52/125
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 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

565 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
บา้นสวน อําเภอเมอืงชลบรุจีังหวัดชลบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

566 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลบา้นสวน 
อําเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุี

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

567 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
เนนิพระ อําเภอเมอืงระยองจังหวัดระยอง

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

568 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเนนิพระอําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

569 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เนนิพระ อําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

570 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลเนนิ
พระอําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

571 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลเนนิพระ 
อําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

572 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ตลาด อําเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

573 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลตลาด อําเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัด
จันทบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

574 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบล
ตลาด อําเภอเมอืงจันทบรุจีังหวัดจันทบรุี

4 เครอืง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

575 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ตลาด อําเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา
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576 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลตลาดอําเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

577 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
ตลาด อําเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครอืง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

578 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลตลาด
 อําเภอเมอืงจันทบรุจีังหวัดจันทบรุี

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

579 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลตลาด อําเภอ
เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 เครอืง 84,000.00 82,500.00 82,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

580 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
บางพระ อําเภอเมอืงตราดจังหวัดตราด

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

581 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
บางพระอําเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

582 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลบางพระ อําเภอเมอืงตราดจังหวัดตราด

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

583 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลเขาสมงิอําเภอ
เขาสมงิ จังหวัดตราด

1 คนั 886,400.00 855,000.00 855,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

584 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางพระอําเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

585 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
บางพระ อําเภอเมอืงตราดจังหวัดตราด

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

586 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลบางพระ 
อําเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี54/125
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587 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
หนา้เมอืง อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด
ฉะเชงิเทรา

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

588 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลหนา้
เมอืงอําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด
ฉะเชงิเทรา

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

589 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลสนามชยัเขต 
อําเภอสนามชยัเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา

1 คนั 886,400.00 852,000.00 852,000.00 รอสง่มอบ

590 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนา้เมอืงอําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

591 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา
จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

592 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลหนา้เมอืง 
อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

593 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลหนา้
เมอืงอําเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

594 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
หนา้เมอืง อําเภอเมอืงปราจนีบรุจีังหวัด
ปราจนีบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

595 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงปราจนีบรุจัีงหวัด
ปราจนีบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ
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596 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลหนา้เมอืงอําเภอ
เมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

1 คนั 886,400.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

597 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลหนา้
เมอืงอําเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

598 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนา้เมอืงอําเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัด
ปราจนีบรุี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

599 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลหนา้เมอืง 
อําเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

5 เครอืง 84,000.00 82,450.00 82,450.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

600 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ทา่ชา้ง อําเภอเมอืงนครนายกจังหวัด
นครนายก

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

601 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลทา่ชา้ง อําเภอเมอืงนครนายกจังหวัด
นครนายก

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

602 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลทา่
ชา้งอําเภอเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

603 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นนาอําเภอ
บา้นนา จังหวัดนครนายก

1 คนั 880,000.00 880,000.00 880,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี56/125
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603 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นนาอําเภอ
บา้นนา จังหวัดนครนายก

6,400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

604 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทา่ชา้งอําเภอเมอืงนครนายก จังหวัด
นครนายก

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

605 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลทา่ชา้ง อําเภอ
เมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

606 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลสระขวัญ อําเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัด
สระแกว้

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

607 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลวังสมบรูณ์ อําเภอวังสมบรูณ์ จังหวัด
สระแกว้

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

608 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลสระ
ขวัญอําเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

609 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสระขวัญอําเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัด
สระแกว้

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

610 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
สระขวัญ อําเภอเมอืงสระแกว้จังหวัดสระแกว้

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

611 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลสระขวัญ อําเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัด
สระแกว้

1 หลงั 2,626,200.00 2,100,000.00 2,100,000.00 รอสง่มอบ

612 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 5.00เมตร ยาว 
327.00 เมตรสํานักงานปศสุตัวจ์ังหวัด
สระแกว้ตําบลสระขวัญ อําเภอเมอืงสระแกว้ 
จังหวัดสระแกว้

1 งาน 1,070,000.00 768,000.00 768,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี57/125
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613 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลสระขวัญ 
อําเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

614 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีาจังหวัด
นครราชสมีา

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

615 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

616 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีาจังหวัด
นครราชสมีา

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

617 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลปักธงชยัอําเภอ
ปักธงชยั จังหวัดนครราชสมีา

1 คนั 886,400.00 886,400.00 886,400.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

618 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงนครราชสมีา 
จังหวัดนครราชสมีา

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

619 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลประทายอําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสมีา

1 คนั 886,400.00 886,400.00 886,400.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

620 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลประทาย อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสมีา

1 หลงั 2,626,200.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

621 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด
นครราชสมีา

1 ตู ้ 50,000.00 49,000.00 49,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี58/125
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622 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

5 เครอืง 84,000.00 83,834.50 83,834.50 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

623 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงบรุรีัมย ์จังหวัดบรุรีัมย์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

624 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงบรุรีัมยจ์ังหวัดบรุรีัมย์

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

625 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบรุรีัมย์

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

626 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นดา่นอําเภอ
บา้นดา่น จังหวัดบรุรีัมย์

1 คนั 886,400.00 886,400.00 886,400.00 รอสง่มอบ

627 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงบรุรีัมย ์จังหวัดบรุรีัมย์

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

628 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงบรุรีัมย ์จังหวัด
บรุรีัมย์

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

629 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลหทํูานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบรุรีัมย์

1 หลงั 2,626,200.00 1,847,000.00 1,847,000.00 รอสง่มอบ

630 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงบรุรีัมยจั์งหวัดบรุรีัมย์

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

631 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรีัมย์
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงบรุรีัมย ์จังหวัดบรุรีัมย์

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

632 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา
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633 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงสรุนิทรจ์ังหวัดสรุนิทร์

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

634 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด
สรุนิทร์

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

635 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลหนองไผล่อ้ม 
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสรุนิทร์

1 คนั 886,400.00 853,000.00 853,000.00 รอสง่มอบ

636 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

637 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด
สรุนิทร์

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

638 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์
กอ่สรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหล็กสํานักงานปศุ
สตัวจ์ังหวัดสรุนิทรต์ําบลในเมอืง อําเภอเมอืง
สรุนิทรจ์ังหวัดสรุนิทร์

1 งาน 646,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

639 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

640 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลส ิอําเภอ
ขนุหาญ จังหวัดศรสีะเกษ

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

641 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบลสิ
 อําเภอขนุหาญจังหวัดศรสีะเกษ

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

642 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลส ิอําเภอ
ขนุหาญ จังหวัดศรสีะเกษ

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

643 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลเมอืงเหนือ อําเภอเมอืงศรสีะเกษ 
จังหวัดศรสีะเกษ

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

644 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลสอํิาเภอขนุ
หาญ จังหวัดศรสีะเกษ

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

645 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลส ิอําเภอขนุหาญจังหวัดศรสีะเกษ

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี60/125
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646 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลสอํิาเภอขนุหาญ จังหวัดศรสีะ
เกษ

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

647 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
หนองครกอําเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะ
เกษ

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

648 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลนําเกลยีงอําเภอ
นําเกลยีง จังหวัดศรสีะเกษ

1 คนั 886,400.00 870,000.00 870,000.00 รอสง่มอบ

649 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองครกอําเภอเมอืงศรสีะเกษ 
จังหวัดศรสีะเกษ

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

650 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
หนองครก อําเภอเมอืงศรสีะเกษจังหวัดศรสีะ
เกษ

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

651 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหนองครก อําเภอเมอืงศรสีะเกษ
จังหวัดศรสีะเกษ

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

652 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลส ิอําเภอขนุหาญ 
จังหวัดศรสีะเกษ

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

653 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลกงุ อําเภอศลิา
ลาด จังหวัดศรสีะเกษ

1 คนั 886,400.00 870,000.00 870,000.00 รอสง่มอบ

654 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลหว้ยทับทัน อําเภอหว้ยทับทัน จังหวัด
ศรสีะเกษ

1 หลงั 2,626,200.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

655 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลหนองครก 
อําเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี61/125
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656 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงอบุลราชธานี จังหวัด
อบุลราชธานี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

657 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงอบุลราชธานีจังหวัด
อบุลราชธานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

658 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงอบุลราชธานีจังหวัด
อบุลราชธานี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

659 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลโพธอํิาเภอ
พบิลูมังสาหาร จังหวัดอบุลราชธานี

1 คนั 886,400.00 854,000.00 854,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

660 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลสวา่งวรีะวงศ ์
อําเภอสวา่งวรีะวงศ ์จังหวัดอบุลราชธานี

1 คนั 886,400.00 854,000.00 854,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

661 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลนาจะหลวย 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี

1 คนั 886,400.00 854,000.00 854,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

662 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงอบุลราชธานี 
จังหวัดอบุลราชธานี

2 เครอืง 34,000.00 33,980.00 33,980.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

663 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงอบุลราชธานี จังหวัด
อบุลราชธานี

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี62/125
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

664 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงอบุลราชธานี จังหวัดอบุลราชธานี

5 เครอืง 84,000.00 81,500.00 81,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

665 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลสองครอําเภอกดุชมุ 
จังหวัดยโสธร

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

666 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลสองคร อําเภอกดุชมุ จังหวัด
ยโสธร

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

667 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
สําราญ อําเภอเมอืงยโสธรจังหวัดยโสธร

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

668 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลสองคร 
อําเภอกดุชมุจังหวัดยโสธร

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

669 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลสําราญอําเภอ
เมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

1 คนั 876,000.00 876,000.00 876,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

669 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลสําราญอําเภอ
เมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

10,400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/42

670 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลสองคร 
อําเภอกดุชมุ จังหวัดยโสธร

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

671 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลสองคร อําเภอกดุชมุ จังหวัดยโสธร

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

672 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
สําราญอําเภอเมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

673 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลสําราญ อําเภอเมอืงยโสธรจังหวัดยโสธร

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี63/125
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สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

674 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลสองคร 
อําเภอกดุชมุ จังหวัดยโสธร

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

675 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
สองคร อําเภอกดุชมุจังหวัดยโสธร

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

676 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสําราญอําเภอเมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

677 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
สําราญ อําเภอเมอืงยโสธรจังหวัดยโสธร

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

678 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลสําราญ อําเภอ
เมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

679 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยัภมูิ
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงชยัภมู ิจังหวัดชยัภมูิ

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

680 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยัภมูิ

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลเจาทองอําเภอ
ภกัดชีมุพล จังหวัดชยัภมูิ

1 คนั 837,000.00 837,000.00 837,000.00 0.00 รอสง่มอบ

680 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลเจาทองอําเภอ
ภกัดชีมุพล จังหวัดชยัภมูิ

49,400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

681 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยัภมูิ
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถติ จังหวัดชยัภมูิ

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

682 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยัภมูิ
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงชยัภมูจิังหวัดชยัภมูิ

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี64/125
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 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

683 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยัภมูิ
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงชยัภมู ิจังหวัดชยัภมูิ

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

684 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยัภมูิ
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงชยัภมู ิจังหวัดชยัภมูิ

3 เครอืง 50,700.00 50,700.00 50,700.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

684 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงชยัภมู ิจังหวัดชยัภมูิ

300.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

685 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชยัภมูิ
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงชยัภมู ิจังหวัดชยัภมูิ

5 เครอืง 81,750.00 81,750.00 81,750.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

685 กรมปศสุตัว์
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงชยัภมู ิจังหวัดชยัภมูิ

2,250.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

686 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอํานาจเจรญิ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลโนนหนามแทง่ อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ
 จังหวัดอํานาจเจรญิ

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

687 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอํานาจเจรญิ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
โนนหนามแทง่ อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ 
จังหวัดอํานาจเจรญิ

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

688 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอํานาจเจรญิ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลโนนหนามแทง่ อําเภอเมอืง
อํานาจเจรญิจังหวัดอํานาจเจรญิ

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

689 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอํานาจเจรญิ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
โนนหนามแทง่ อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ
จังหวัดอํานาจเจรญิ

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

690 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอํานาจเจรญิ

เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลโนนหนาม
แทง่อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ จังหวัด
อํานาจเจรญิ

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี65/125
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 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

691 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
หนองบวัอําเภอเมอืงหนองบวัลําภ ูจังหวัด
หนองบวัลําภู

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

692 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล ตําบลหนองบวัอําเภอเมอืง
หนองบวัลําภ ูจังหวัดหนองบวัลําภู

1 เครอืง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

693 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหนองบวั อําเภอเมอืงหนองบวัลําภ ู
จังหวัดหนองบวัลําภู

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

694 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลหนองบวั อําเภอเมอืงหนองบวัลําภู
 จังหวัดหนองบวัลําภู

2 เครอืง 44,000.00 44,000.00 44,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

695 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
หนองบวั อําเภอเมอืงหนองบวัลําภ ูจังหวัด
หนองบวัลําภู

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

696 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
หนองบวั อําเภอเมอืงหนองบวัลําภจูังหวัด
หนองบวัลําภู

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

697 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองบวัอําเภอเมอืงหนองบวัลําภ ู
จังหวัดหนองบวัลําภู

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

698 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
หนองบวั อําเภอเมอืงหนองบวัลําภ ูจังหวัด
หนองบวัลําภู

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

699 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบวัลําภู
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลหนองบวั 
อําเภอเมอืงหนองบวัลําภ ูจังหวัดหนองบวัลําภู

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

700 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลวังชยั 
อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแกน่

1 กลอ้ง 50,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

701 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
วังชยั อําเภอนําพองจังหวัดขอนแกน่

1 ตวั 20,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

702 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลวังชยั อําเภอนําพอง จังหวัด
ขอนแกน่

2 ตู ้ 40,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี66/125



ลําดบั
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หนว่ย

นบั
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

703 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงขอนแกน่จังหวัดขอนแกน่

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

704 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลวังชยั 
อําเภอนําพองจังหวัดขอนแกน่

1 คนั 7,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

705 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลวังชยั อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 90,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

706 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 หบี 24,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

707 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลวังชยัอําเภอนําพอง 
จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 15,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

708 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลในเมอืงอําเภอ
เวยีงเกา่ จังหวัดขอนแกน่

1 คนั 886,400.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

709 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงขอนแกน่จังหวัดขอนแกน่

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

710 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นโคกอําเภอ
โคกโพธไิชย จังหวัดขอนแกน่

1 คนั 886,400.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

711 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลวังชยั อําเภอ
นําพอง จังหวัดขอนแกน่

1 ชดุ 2,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

712 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

2 เครอืง 34,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

713 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี67/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
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 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

714 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

715 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
หนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอดุรธานี

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

716 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืงอดุรธานี จังหวัด
อดุรธานี

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

717 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืง
อดุรธานีจังหวัดอดุรธานี

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

718 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลหนองหาน
 อําเภอหนองหานจังหวัดอดุรธานี

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

719 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลหนองหาน 
อําเภอหนองหานจังหวัดอดุรธานี

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

720 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลหนองหาน อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอดุรธานี

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

721 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
หมากแขง้ อําเภอเมอืงอดุรธานี จังหวัด
อดุรธานี

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

722 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัด
อดุรธานี

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

723 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหมากแขง้ อําเภอเมอืงอดุรธานีจังหวัด
อดุรธานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

724 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
หมากแขง้อําเภอเมอืงอดุรธานี จังหวัดอดุรธานี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

725 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลหมากแขง้ 
อําเภอเมอืงอดุรธานีจังหวัดอดุรธานี

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

726 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน
จังหวัดอดุรธานี

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

727 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลหมาก
แขง้ อําเภอเมอืงอดุรธานี จังหวัดอดุรธานี

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี68/125



ลําดบั
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หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

728 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลศรธีาตอํุาเภอศรี
ธาต ุจังหวัดอดุรธานี

1 คนั 886,400.00 867,000.00 867,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

729 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลหมากแขง้ 
อําเภอเมอืงอดุรธานีจังหวัดอดุรธานี

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

730 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหมากแขง้อําเภอเมอืงอดุรธานี จังหวัด
อดุรธานี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

731 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
หมากแขง้ อําเภอเมอืงอดุรธานีจังหวัดอดุรธานี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

732 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลหมากแขง้ อําเภอ
เมอืงอดุรธานี จังหวัดอดุรธานี

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

733 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลหนอง
หาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอดุรธานี

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

734 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
หมากแขง้ อําเภอเมอืงอดุรธานี จังหวัด
อดุรธานี

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

735 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลหมากแขง้ 
อําเภอเมอืงอดุรธานี จังหวัดอดุรธานี

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

736 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
กดุป่อง อําเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

737 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลกดุ
ป่องอําเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

738 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลกดุป่อง อําเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

739 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลกดุป่องอําเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี69/125
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หนว่ย
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

740 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลกดุ
ป่อง อําเภอเมอืงเลยจังหวัดเลย

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

741 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลกดุป่อง อําเภอ
เมอืงเลย จังหวัดเลย

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

742 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลมชียั อําเภอเมอืงหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

743 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมอืงหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

744 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
หนองกอมเกาะ อําเภอเมอืงหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

745 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
หนองกอมเกาะ อําเภอเมอืงหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

746 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมอืงหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

8 เครอืง 136,000.00 136,000.00 136,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

747 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลหนองกอม
เกาะอําเภอเมอืงหนองคาย จังหวัดหนองคาย

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

748 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลแวงน่าง อําเภอเมอืงมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

749 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
แวงน่าง อําเภอเมอืงมหาสารคามจังหวัด
มหาสารคาม

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

750 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลแวง
น่างอําเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี70/125



ลําดบั
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หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
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งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

751 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลแวงน่างอําเภอเมอืงมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

752 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลกดุรัง อําเภอกดุรังจังหวัดมหาสารคาม

1 หลงั 2,626,200.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

753 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลแวง
น่าง อําเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

754 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลแวงน่าง 
อําเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

755 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลโนนสงา่ อําเภอปทมุรัตต ์จังหวัด
รอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

756 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
โนนสงา่ อําเภอปทมุรัตต ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

757 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลเกษตรวสิยั 
อําเภอเกษตรวสิยั จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 คนั 886,400.00 885,000.00 885,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

758 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลโนนสงา่ 
อําเภอปทมุรัตต ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

759 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลโนนสงา่อําเภอปทมุ
รัตต ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

760 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลโนนสงา่ อําเภอปทมุรัตต ์
จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

761 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี71/125



ลําดบั
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หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย
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 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

762 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด
รอ้ยเอ็ด

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

763 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลโนนสงา่ 
อําเภอปทมุรัตต ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

764 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลโนนสงา่ 
อําเภอปทมุรัตตจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

765 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ดจังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

766 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

767 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

768 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

769 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
กาฬสนิธุ ์อําเภอเมอืงกาฬสนิธุจั์งหวัด
กาฬสนิธุ์

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

770 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
กาฬสนิธุอํ์าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

771 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลกาฬสนิธุ ์อําเภอเมอืงกาฬสนิธุจั์งหวัด
กาฬสนิธุ์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

772 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลกาฬสนิธุอํ์าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี72/125
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั
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 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

773 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลดอนจานอําเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คนั 874,400.00 873,500.00 873,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

773 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลดอนจานอําเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสนิธุ์

12,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

774 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลกาฬสนิธุ ์อําเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

1 หลงั 2,470,000.00 2,470,000.00 2,470,000.00 รอสง่มอบ

774 กรมปศสุตัว์
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลกาฬสนิธุ ์อําเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

156,200.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

775 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
กาฬสนิธุ ์อําเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด
กาฬสนิธุ์

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

776 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลกาฬสนิธุ ์
อําเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

777 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลสวา่งแดนดนิ อําเภอ
สวา่งแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 รอสง่มอบ

778 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลสวา่งแดนดนิ อําเภอสวา่งแดน
ดนิจังหวัดสกลนคร

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอสง่มอบ

779 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลธาตุ
เชงิชมุอําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

780 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลสวา่งแดนดนิ
 อําเภอสวา่งแดนดนิจังหวัดสกลนคร

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

781 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลสวา่งแดน
ดนิ อําเภอสวา่งแดนดนิจังหวัดสกลนคร

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี73/125
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782 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
สวา่งแดนดนิ อําเภอสวา่งแดนดนิ จังหวัด
สกลนคร

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอสง่มอบ

783 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลธาตเุชงิชมุ อําเภอเมอืงสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

784 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลสวา่งแดนดนิอําเภอสวา่งแดนดนิ 
จังหวัดสกลนคร

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

785 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลธาตุ
เชงิชมุ อําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

4 เครอืง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

786 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลธาตเุชงิชมุ อําเภอเมอืงสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร

17 เครอืง 289,000.00 289,000.00 289,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

787 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลธาตเุชงิชมุ อําเภอเมอืงสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

788 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลตองโขบอําเภอ
โคกศรสีพุรรณ จังหวัดสกลนคร

1 คนั 886,400.00 845,000.00 845,000.00 รอสง่มอบ

789 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลสวา่ง
แดนดนิ อําเภอสวา่งแดนดนิ จังหวัดสกลนคร

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

790 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ธาตเุชงิชมุ อําเภอเมอืงสกลนครจังหวัด
สกลนคร

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

791 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลธาตุ
เชงิชมุอําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

3 เครอืง 26,700.00 26,700.00 26,700.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

792 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลธาตุ
เชงิชมุ อําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี74/125
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793 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลธาตเุชงิชมุ 
อําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

794 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

795 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงนครพนมจังหวัดนครพนม

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

796 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงนครพนม จังหวัด
นครพนม

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

797 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงนครพนมจังหวัดนครพนม

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

798 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลนาทมอําเภอนา
ทม จังหวัดนครพนม

1 คนั 855,800.00 855,800.00 855,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

798 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลนาทมอําเภอนา
ทม จังหวัดนครพนม

30,600.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

799 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลนาแก อําเภอนาแกจังหวัดนครพนม

1 หลงั 2,626,200.00 2,100,000.00 2,100,000.00 รอสง่มอบ

800 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี75/125
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801 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลคํา
อาฮวนอําเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

802 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลคําอาฮวนอําเภอ
เมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร

1 คนั 886,400.00 865,000.00 865,000.00 รอสง่มอบ

803 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
คําอาฮวน อําเภอเมอืงมกุดาหารจังหวัด
มกุดาหาร

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

804 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมอืงมกุดาหาร
จังหวัดมกุดาหาร

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

805 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลคําอาฮวนอําเภอเมอืงมกุดาหาร 
จังหวัดมกุดาหาร

3 เครอืง 51,000.00 50,970.00 50,970.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

806 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลคําอา
ฮวน อําเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

807 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลคําอาฮวน 
อําเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 รอสง่มอบ

808 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลยหุวา อําเภอสนัป่าตอง จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 90,000.00 88,000.00 88,000.00 รอสง่มอบ

809 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลดอยหลอ่ อําเภอดอยหลอ่ จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 90,000.00 88,000.00 88,000.00 รอสง่มอบ

810 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลดอยหลอ่ อําเภอดอยหลอ่
จังหวัดเชยีงใหม่

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี76/125
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811 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหมจั่งหวัด
เชยีงใหม่

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

812 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ชา้งเผอืกอําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

813 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลดอยหลอ่อําเภอดอย
หลอ่ จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครอืง 15,000.00 13,500.00 13,500.00 รอสง่มอบ

814 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลดอยหลอ่ 
อําเภอดอยหลอ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 กลอ้ง 50,000.00 39,000.00 39,000.00 รอสง่มอบ

815 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอสง่มอบ

816 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลดอยหลอ่
 อําเภอดอยหลอ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 คนั 7,000.00 6,900.00 6,900.00 รอสง่มอบ

817 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลชา้งเผอืก 
อําเภอเมอืงเชยีงใหมจ่ังหวัดเชยีงใหม่

1 กลอ้ง 50,000.00 39,000.00 39,000.00 รอสง่มอบ

818 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลชา้งเผอืก 
อําเภอเมอืงเชยีงใหมจ่ังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 2,000.00 1,500.00 1,500.00 รอสง่มอบ

819 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลดอยหลอ่ 
อําเภอดอยหลอ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 ชดุ 2,000.00 1,500.00 1,500.00 รอสง่มอบ

820 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
ดอยหลอ่ อําเภอดอยหลอ่ จังหวัดเชยีงใหม่

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอสง่มอบ

821 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลชา้งเผอืกอําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

822 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหมจั่งหวัด
เชยีงใหม่

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

823 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลชา้งเผอืกอําเภอเมอืง
เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครอืง 15,000.00 13,500.00 13,500.00 รอสง่มอบ

824 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 90,000.00 88,000.00 88,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี77/125
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825 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 90,000.00 88,000.00 88,000.00 รอสง่มอบ

826 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืง
เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอสง่มอบ

827 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลชา้งเผอืก
 อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 คนั 7,000.00 6,900.00 6,900.00 รอสง่มอบ

828 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลสนัมหาพน
อําเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่

1 คนั 886,400.00 880,000.00 880,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

829 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอสง่มอบ

830 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลชา้งเผอืก 
อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

831 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําพูน
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เวยีงยอง อําเภอเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

832 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําพูน
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
เวยีงยองอําเภอเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

833 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําพูน

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเวยีงยองอําเภอเมอืงลําพูน จังหวัด
ลําพูน

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

834 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําพูน
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
เวยีงยอง อําเภอเมอืงลําพูนจังหวัดลําพูน

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

835 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําพูน
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลเวยีง
ยอง อําเภอเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี78/125
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836 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําพูน
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลเวยีงยอง 
อําเภอเมอืงลําพูน จังหวัดลําพูน

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

837 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลบอ่แฮว้ อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัด
ลําปาง

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 รอสง่มอบ

838 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
บอ่แฮว้ อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอสง่มอบ

839 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลบอ่แฮว้อําเภอเมอืง
ลําปาง จังหวัดลําปาง

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 รอสง่มอบ

840 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
สบตุย๋ อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

841 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลสบตุย๋ อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

842 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลบอ่แฮว้ 
อําเภอเมอืงลําปางจังหวัดลําปาง

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอสง่มอบ

843 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลบอ่แฮว้ 
อําเภอเมอืงลําปางจังหวัดลําปาง

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอสง่มอบ

844 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลบอ่แฮว้ 
อําเภอเมอืงลําปางจังหวัดลําปาง

1 ชดุ 2,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

845 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลบอ่แฮว้ อําเภอเมอืงลําปาง 
จังหวัดลําปาง

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอสง่มอบ

846 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
สบตุย๋ อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

847 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสบตุย๋อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

848 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลสบตุย๋
 อําเภอเมอืงลําปางจังหวัดลําปาง

1 ตู ้ 50,000.00 49,220.00 49,220.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี79/125
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 ผลการจดัซอื/
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 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

849 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดลําปาง
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลสบตุย๋ อําเภอ
เมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

850 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
แสนตอ อําเภอนําปาดจังหวัดอตุรดติถ์

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอสง่มอบ

851 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลแสนตอ 
อําเภอนําปาด จังหวัดอตุรดติถ์

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอสง่มอบ

852 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลแสนตอ 
อําเภอนําปาด จังหวัดอตุรดติถ์

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 รอสง่มอบ

853 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลทุง่ยงั อําเภอลบัแล จังหวัดอตุรดติถ์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

854 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลแสนตอ 
อําเภอนําปาดจังหวัดอตุรดติถ์

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอสง่มอบ

855 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ทุง่ยงั อําเภอลบัแล จังหวัดอตุรดติถ์

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

856 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลแสนตอ อําเภอนําปาด จังหวัดอตุรดติถ์

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 รอสง่มอบ

857 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลแสนตออําเภอนําปาด
 จังหวัดอตุรดติถ์

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 รอสง่มอบ

858 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลทุง่
ยงั อําเภอลบัแล จังหวัดอตุรดติถ์

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

859 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลฟากทา่อําเภอ
ฟากทา่ จังหวัดอตุรดติถ์

1 คนั 886,400.00 886,000.00 886,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

860 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทุง่ยงัอําเภอลบัแล จังหวัดอตุรดติถ์

5 เครอืง 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

861 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลแสนตอ อําเภอนําปาด จังหวัด
อตุรดติถ์

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอสง่มอบ

862 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลทุง่ยงั
 อําเภอลบัแล จังหวัดอตุรดติถ์

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี80/125
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งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

863 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลทุง่ยงั อําเภอ
ลบัแลจังหวัดอตุรดติถ์

5 เครอืง 84,000.00 80,000.00 80,000.00 รอสง่มอบ

864 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเวยีง อําเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

865 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเวยีง อําเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

866 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเวยีงอําเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

867 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เวยีงอําเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

868 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่
ปรับปรงุตอ่เตมิอาคารสํานักงานปศสุตัว์
จังหวัดแพร ่ตําบลในเวยีงอําเภอเมอืงแพร ่
จังหวัดแพร่

1 งาน 319,600.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

869 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เวยีง อําเภอเมอืงแพรจั่งหวัดแพร่

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

870 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเวยีง อําเภอ
เมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

871 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ฝายแกว้อําเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

872 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลฝายแกว้ อําเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

873 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ฝายแกว้ อําเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

874 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลฝายแกว้อําเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

875 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลนานอ้ย อําเภอนานอ้ย จังหวัดน่าน

1 หลงั 2,626,200.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี81/125
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั
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 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

876 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
ปรับปรงุอาคารสํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน 
ตําบลฝายแกว้อําเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

1 งาน 3,610,000.00 0.00
คณะกรรมการจังหวัดดู
แบบและกําหนดราคากลาง

877 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลฝาย
แกว้ อําเภอภเูพยีงจังหวัดน่าน

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

878 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลฝายแกว้ 
อําเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

5 เครอืง 84,000.00 83,500.00 83,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

879 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เวยีงอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

880 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลเวยีง
 อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

881 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
เวยีง อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

882 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเวยีงอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 เครอืง 34,000.00 31,980.00 31,980.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

883 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลเวยีง
 อําเภอเมอืงพะเยาจังหวัดพะเยา

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

884 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลเวยีง อําเภอ
เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

885 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
เวยีง อําเภอเมอืงเชยีงรายจังหวัดเชยีงราย

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

886 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลป่ากอ่ดํา อําเภอแมล่าว จังหวัดเชยีงราย

1 เครอืง 90,000.00 89,000.00 89,000.00 รอสง่มอบ

887 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เวยีงอําเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ
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888 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลเวยีง
 อําเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

889 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเวยีงอําเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัด
เชยีงราย

2 เครอืง 34,000.00 33,400.00 33,400.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

890 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลเวยีง
 อําเภอเมอืงเชยีงรายจังหวัดเชยีงราย

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

891 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลเวยีง อําเภอ
เมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

892 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
จองคํา อําเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอนจังหวัด
แมฮ่อ่งสอน

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

893 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลจอง
คํา อําเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัด
แมฮ่อ่งสอน

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

894 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลจองคําอําเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัด
แมฮ่อ่งสอน

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

895 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลจองคํา อําเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอนจังหวัด
แมฮ่อ่งสอน

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

896 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลจอง
คํา อําเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัด
แมฮ่อ่งสอน

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

897 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลจองคํา อําเภอ
เมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

898 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 รอสง่มอบ
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899 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลนครสวรรคต์ก อําเภอเมอืงนครสวรรค ์
จังหวัดนครสวรรค์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

900 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลเกา้เลยีวอําเภอ
เกา้เลยีว จังหวัดนครสวรรค์

1 คนั 886,400.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

901 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
นครสวรรคต์กอําเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวัด
นครสวรรค์

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

902 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลนครสวรรคต์ก อําเภอเมอืงนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

903 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
นครสวรรคต์ก อําเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวัด
นครสวรรค์

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

904 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
นครสวรรคต์ก อําเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวัด
นครสวรรค์

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

905 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลนครสวรรคต์ก
อําเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวัดนครสวรรค์

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

906 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
นําซมึ อําเภอเมอืงอทุัยธานี จังหวัดอทุัยธานี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

907 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลสวา่งอารมณ์ 
อําเภอสวา่งอารมณ์จังหวัดอทุัยธานี

1 คนั 886,400.00 0.00
รอผลอทุธรณ์จาก
กรมบญัชกีลาง
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908 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลนําซมึ อําเภอเมอืงอทุัยธานีจังหวัด
อทัุยธานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

909 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
นําซมึ อําเภอเมอืงอทุัยธานีจังหวัดอทุัยธานี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

910 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบล
นําซมึ อําเภอเมอืงอทุัยธานีจังหวัดอทุัยธานี

2 เครอืง 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

910 กรมปศสุตัว์
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบล
นําซมึ อําเภอเมอืงอทุัยธานีจังหวัดอทุัยธานี

800.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

911 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลนําซมึอําเภอเมอืงอทุัยธานี จังหวัด
อทัุยธานี

11 เครอืง 185,900.00 185,900.00 185,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

911 กรมปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลนําซมึอําเภอเมอืงอทุัยธานี จังหวัด
อทัุยธานี

1,100.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

912 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
นําซมึ อําเภอเมอืงอทุัยธานี จังหวัดอทุัยธานี

1 เครอืง 8,300.00 8,300.00 8,300.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

912 กรมปศสุตัว์
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
นําซมึ อําเภอเมอืงอทุัยธานี จังหวัดอทุัยธานี

600.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

913 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี
กอ่สรา้งรัวและป้ายชอืสํานักงานปศสุตัวข์อง
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี ตําบล
นําซมึอําเภอเมอืงอทุัยธานี จังหวัดอทุัยธานี

1 งาน 1,618,000.00 1,390,040.00 1,390,040.00 รอสง่มอบ

914 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทุัยธานี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลนําซมึ อําเภอ
เมอืงอทุัยธานี จังหวัดอทุัยธานี

5 เครอืง 84,000.00 81,500.00 81,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

915 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกําแพงเพชร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
หนองปลงิ อําเภอเมอืงกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี85/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

916 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกําแพงเพชร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหนองปลงิ อําเภอเมอืงกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

917 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกําแพงเพชร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลวังชะโอนอําเภอ
บงึสามัคค ีจังหวัดกําแพงเพชร

1 คนั 886,400.00 857,000.00 857,000.00 รอสง่มอบ

918 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกําแพงเพชร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
หนองปลงิอําเภอเมอืงกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

2 หบี 24,000.00 0.00
รอรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

919 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกําแพงเพชร

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนองปลงิอําเภอเมอืงกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร

2 เครอืง 34,000.00 29,600.00 29,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

920 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกําแพงเพชร
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลหนองปลงิอําเภอเมอืง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

1 เครอืง 16,000.00 14,800.00 14,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

921 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกําแพงเพชร
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
หนองปลงิ อําเภอเมอืงกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

922 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกําแพงเพชร
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลหนองปลงิ 
อําเภอเมอืงกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

5 เครอืง 84,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

923 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ระแหง อําเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

924 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ระแหง อําเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

925 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ระแหง อําเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

926 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
ระแหง อําเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

1 เครอืง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี86/125
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927 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลระแหงอําเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

928 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
ระแหง อําเภอเมอืงตากจังหวัดตาก

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

929 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลระแหง อําเภอ
เมอืงตาก จังหวัดตาก

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

930 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
บา้นสวนอําเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

931 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลบา้นสวน อําเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

932 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
บา้นสวน อําเภอเมอืงสโุขทัยจังหวัดสโุขทัย

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

933 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบา้นสวนอําเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด
สโุขทัย

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

934 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นกรา่งอําเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสโุขทัย

1 คนั 886,400.00 849,000.00 849,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

935 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลบา้น
สวน อําเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

936 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลบา้นสวน 
อําเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

937 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลนครไทย
 อําเภอนครไทยจังหวัดพษิณุโลก

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี87/125
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938 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงพษิณุโลกจังหวัด
พษิณุโลก

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

939 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัด
พษิณุโลก

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 รอสง่มอบ

940 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
นครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอสง่มอบ

941 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลนครไทย 
อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอสง่มอบ

942 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลนครไทย 
อําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 รอสง่มอบ

943 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลนครไทยอําเภอนคร
ไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 รอสง่มอบ

944 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลวังทองอําเภอวัง
ทอง จังหวัดพษิณุโลก

1 คนั 886,400.00 857,000.00 857,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

945 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลนครไทย อําเภอนครไทย 
จังหวัดพษิณุโลก

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอสง่มอบ

946 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

947 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงพษิณุโลกจังหวัด
พษิณุโลก

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

948 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัด
พษิณุโลก

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

949 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี88/125
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950 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

951 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

952 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงพจิติร 
จังหวัดพจิติร

2 เครอืง 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

953 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงพจิติรจังหวัดพจิติร

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

954 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร

3 เครอืง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

955 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

956 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงพจิติรจังหวัดพจิติร

1 ตู ้ 50,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

957 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

958 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลสะ
เดยีงอําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

959 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลสะเดยีง อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์จังหวัด
เพชรบรูณ์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

960 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
สะเดยีง อําเภอเมอืงเพชรบรูณ์จังหวัด
เพชรบรูณ์

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี89/125
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961 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลหลม่เกา่อําเภอ
หลม่เกา่ จังหวัดเพชรบรูณ์

1 คนั 886,400.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

962 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสะเดยีงอําเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัด
เพชรบรูณ์

2 เครอืง 34,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 รอสง่มอบ

963 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลสะเดยีง อําเภอ
เมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์

5 เครอืง 84,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

964 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลหนา้
เมอืงอําเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

965 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบรุี

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 รอสง่มอบ

966 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลหนา้เมอืงอําเภอ
เมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุี

1 คนั 886,400.00 857,000.00 857,000.00 รอสง่มอบ

967 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
หนา้เมอืง อําเภอเมอืงราชบรุจีังหวัดราชบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

968 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด
ราชบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

969 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหนา้เมอืงอําเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด
ราชบรุี

2 เครอืง 34,000.00 33,600.00 33,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี90/125
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970 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลหนา้
เมอืงอําเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 8,900.00 8,700.00 8,700.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

971 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลหนา้เมอืง 
อําเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุี

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

972 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลทา่ลอ้ อําเภอทา่มว่ง จังหวัด
กาญจนบรุี

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอสง่มอบ

973 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลทา่ลอ้ 
อําเภอทา่มว่งจังหวัดกาญจนบรุี

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอสง่มอบ

974 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลทา่
ลอ้ อําเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

975 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลทา่ลอ้ อําเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

976 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลทา่ลอ้ 
อําเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 รอสง่มอบ

977 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
ทา่ลอ้ อําเภอทา่มว่งจังหวัดกาญจนบรุี

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอสง่มอบ

978 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลทา่ลอ้ 
อําเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

1 กลอ้ง 50,000.00 30,700.00 30,700.00 รอสง่มอบ

979 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลทา่ลอ้อําเภอทา่มว่ง 
จังหวัดกาญจนบรุี

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 รอสง่มอบ

980 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลทา่ลอ้ อําเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 รอสง่มอบ

981 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทา่ลอ้อําเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

982 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ทา่ลอ้ อําเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

983 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
ปรับปรงุบา้นพักขา้ราชการปศสุตัวจั์งหวัด
กาญจนบรุ ีตําบลทา่ลอ้ อําเภอทา่มว่ง 
จังหวัดกาญจนบรุี

1 งาน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี91/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

984 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลหว้ยกระเจา อําเภอหว้ยกระเจา จังหวัด
กาญจนบรุี

1 หลงั 2,626,200.00 0.00
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
จัดซอืจัดจา้ง

985 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลทา่ลอ้
 อําเภอทา่มว่งจังหวัดกาญจนบรุี

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

986 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลทา่ลอ้ อําเภอ
ทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

987 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
รวัใหญ ่อําเภอเมอืงสพุรรณบรุจัีงหวัด
สพุรรณบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

988 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลรัว
ใหญอํ่าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

989 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
รวัใหญ ่อําเภอเมอืงสพุรรณบรุจัีงหวัด
สพุรรณบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

990 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลรัวใหญอํ่าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด
สพุรรณบรุี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

991 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลรัวใหญอํ่าเภอ
เมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 คนั 852,000.00 852,000.00 852,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

991 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลรัวใหญอํ่าเภอ
เมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

34,400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74
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992 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลรัว
ใหญ ่อําเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

993 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลรัวใหญ ่อําเภอ
เมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

994 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลกําแพงแสนอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 รอสง่มอบ

995 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลพระ
ปฐมเจดยีอํ์าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

996 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
พระปฐมเจดยี ์อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

997 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี2 (38หนา้/นาท)ี ตําบล
พระปฐมเจดยีอํ์าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

2 เครอืง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

998 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลพระปฐมเจดยี ์อําเภอเมอืงนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

999 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลพระปฐมเจดยี ์อําเภอเมอืงนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,000 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลพระปฐม
เจดยีอํ์าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 เครอืง 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,001 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลพระปฐมเจดยี์
อําเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,002 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลโกรกกราก อําเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จังหวัดสมทุรสาคร

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ
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1,003 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
โกรกกรากอําเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

1,004 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
โกรกกราก อําเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวัด
สมทุรสาคร

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,005 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลโกรกกราก อําเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จังหวัดสมทุรสาคร

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,006 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลโกรกกราก 
อําเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,007 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลลาดใหญ ่อําเภอเมอืงสมทุรสงคราม
จังหวัดสมทุรสงคราม

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,008 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ลาดใหญ ่อําเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัด
สมทุรสงคราม

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,009 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลลาด
ใหญอํ่าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัด
สมทุรสงคราม

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

1,010 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลลาดใหญอํ่าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จังหวัดสมทุรสงคราม

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,011 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลลาดใหญ ่
อําเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัด
สมทุรสงคราม

5 เครอืง 84,000.00 82,500.00 82,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,012 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
คลองกระแซงอําเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวัด
เพชรบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี94/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ
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จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั
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 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,013 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมอืงเพชรบรุ ี
จังหวัดเพชรบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,014 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
คลองกระแซง อําเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวัด
เพชรบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,015 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลเขาใหญ ่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบรุี

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,016 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นลาดอําเภอ
บา้นลาด จังหวัดเพชรบรุี

1 คนั 849,000.00 849,000.00 849,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,016 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นลาดอําเภอ
บา้นลาด จังหวัดเพชรบรุี

37,400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,017 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมอืงเพชรบรุี
จังหวัดเพชรบรุี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,018 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลคลองกระแซง
อําเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวัดเพชรบรุี

5 เครอืง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,018 กรมปศสุตัว์
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลคลองกระแซง
อําเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวัดเพชรบรุี

4,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,019
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ประจวบครีขีนัธ ์อําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี95/125
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จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,020
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลประจวบครีขีนัธ ์อําเภอเมอืง
ประจวบครีขีนัธ ์จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,021
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ประจวบครีขีนัธ ์อําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

1,022
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลประจวบครีขีนัธ ์
อําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

1 คนั 849,000.00 849,000.00 849,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,022 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลประจวบครีขีนัธ ์
อําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

37,400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,023
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลประจวบครีขีนัธ ์อําเภอเมอืง
ประจวบครีขีนัธ ์จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,024
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลประจวบครีขีนัธอํ์าเภอเมอืง
ประจวบครีขีนัธจ์ังหวัดประจวบครีขีนัธ์

1 หลงั 2,626,200.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

1,025
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
ประจวบครีขีนัธ์

เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบล
ประจวบครีขีนัธอํ์าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์
จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,026
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี96/125
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ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ
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1,027
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช
จังหวัดนครศรธีรรมราช

8 เครอืง 136,000.00 136,000.00 136,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,028
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลใน
เมอืงอําเภอเมอืงนครศรธีรรมราชจังหวัด
นครศรธีรรมราช

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

1,029
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
ในเมอืง อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราชจังหวัด
นครศรธีรรมราช

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,030
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลในเมอืงอําเภอเมอืง
นครศรธีรรมราชจังหวัดนครศรธีรรมราช

2 เครอืง 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,031
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

9 เครอืง 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00 รอสง่มอบ

1,032
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

5 เครอืง 44,500.00 44,500.00 44,500.00 0.00 รอสง่มอบ

1,033
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

1,034
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัด
นครศรธีรรมราช

เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลในเมอืง อําเภอ
เมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 รอสง่มอบ

1,035 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลไสไทย 
อําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอสง่มอบ

1,036 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ไสไทย อําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,037 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลไสไทย อําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 รอสง่มอบ

1,038 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลไสไทย อําเภอเมอืงกระบ ี
จังหวัดกระบี

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี97/125
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สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,039 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลไสไทย อําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,040 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลเกาะลนัตาอําเภอ
เกาะลนัตา จังหวัดกระบี

1 คนั 876,000.00 876,000.00 876,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,040 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลเกาะลนัตาอําเภอ
เกาะลนัตา จังหวัดกระบี

10,400.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

1,041 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลไสไทย 
อําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 รอสง่มอบ

1,042 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลไสไทย 
อําเภอเมอืงกระบจีังหวัดกระบี

1 คนั 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอสง่มอบ

1,043 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
ไสไทย อําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

1 ตวั 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอสง่มอบ

1,044 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลไสไทยอําเภอเมอืง
กระบ ีจังหวัดกระบี

1 เครอืง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 รอสง่มอบ

1,045 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลไส
ไทยอําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

1,046 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลไสไทยอําเภอเมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,047 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลไสไทย อําเภอ
เมอืงกระบ ีจังหวัดกระบี

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,048 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลทา้ยชา้ง อําเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี98/125
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1,049 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ทา้ยชา้งอําเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

1,050 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ทา้ยชา้ง อําเภอเมอืงพังงาจังหวัดพังงา

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,051 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลทับปดุอําเภอทับ
ปดุ จังหวัดพังงา

1 คนั 886,400.00 845,000.00 845,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,052 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทา้ยชา้งอําเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,053 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลบางนายส ีอําเภอตะกวัป่า จังหวัดพังงา

1 หลงั 2,626,200.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

1,054 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลทา้ยชา้ง 
อําเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,055 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ตลาดใหญอํ่าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

1,056 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลตลาดใหญ ่อําเภอเมอืงภเูก็ตจังหวัด
ภเูก็ต

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,057 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ตลาดใหญ ่อําเภอเมอืงภเูก็ตจังหวัดภเูก็ต

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,058 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบล
ตลาดใหญ ่อําเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต

7 เครอืง 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี99/125
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1,059 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลตลาดใหญ ่อําเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัด
ภเูก็ต

4 เครอืง 68,000.00 68,000.00 68,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,060 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
ตลาดใหญอํ่าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต

2 เครอืง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,061 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลตลาดใหญ ่
อําเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต

5 เครอืง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,062 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ตลาด อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านีจังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,063 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลบา้นนาอําเภอ
บา้นนาเดมิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 คนั 886,400.00 852,000.00 852,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,064 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลตลาด อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านีจังหวัด
สรุาษฎรธ์านี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,065 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลตลาดอําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวัด
สรุาษฎรธ์านี

2 เครอืง 34,000.00 33,850.00 33,850.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,066 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
ตลาด อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวัดสุ
ราษฎรธ์านี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามสญัญา

1,067 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี
กอ่สรา้งอาคารสํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอ 
ตําบลตลาด อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวัด
สรุาษฎรธ์านี

1 หลงั 2,626,200.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

1,068 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลตลาด
 อําเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอสง่มอบ
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1,069 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลตลาด อําเภอ
เมอืงสรุาษฎรธ์านี จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

5 เครอืง 84,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,070 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลเขา
นเิวศนอํ์าเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

2 หบี 24,000.00 0.00
รอรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,071 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เขานเิวศน ์อําเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,072 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
เขานเิวศน ์อําเภอเมอืงระนองจังหวัดระนอง

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,073 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเขานเิวศนอํ์าเภอเมอืงระนอง จังหวัด
ระนอง

2 เครอืง 34,000.00 33,800.00 33,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,074 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลเขา
นเิวศน ์อําเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอสง่มอบ

1,075 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลเขานเิวศน ์
อําเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

5 เครอืง 84,000.00 82,500.00 82,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,076 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลนา
ชะอังอําเภอเมอืงชมุพร จังหวัดชมุพร

2 หบี 24,000.00 0.00
รอรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,077 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลนาชะอังอําเภอเมอืงชมุพร จังหวัดชมุพร

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,078 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
นาชะอัง อําเภอเมอืงชมุพรจังหวัดชมุพร

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ
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1,079 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลนาชะอัง อําเภอเมอืงชมุพร จังหวัด
ชมุพร

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,080 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล ตําบลนาชะอังอําเภอเมอืงชมุพร 
จังหวัดชมุพร

2 เครอืง 44,000.00 44,000.00 44,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,081 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลนาชะอัง 
อําเภอเมอืงชมุพร จังหวัดชมุพร

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,082 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัด
สงขลา

1 เครอืง 90,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,083 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ตําบลหาดใหญ ่
อําเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา

1 กลอ้ง 50,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,084 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ ่จังหวัด
สงขลา

1 เครอืง 90,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,085 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
เสาใหนํ้าเกลอืสแตนเลส ตําบลหาดใหญ ่
อําเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา

1 ชดุ 2,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,086 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
ตาชงัสําหรับสตัว ์ตําบลหาดใหญอํ่าเภอ
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

1 เครอืง 15,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,087 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
รถเข็นทําแผล ชนดิสแตนเลสตําบลหาดใหญ่
 อําเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา

1 คนั 7,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,088 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ
สารเคม ีตําบลหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

2 ตู ้ 40,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,089 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลเขา
รปูชา้งอําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 รอสง่มอบ

1,090 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
เขารปูชา้ง อําเภอเมอืงสงขลาจังหวัดสงขลา

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 รอสง่มอบ

1,091 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม ตําบล
เขารปูชา้ง อําเภอเมอืงสงขลาจังหวัดสงขลา

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ
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1,092 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ตําบล
หาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

1 ตวั 20,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,093 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลเขา
รปูชา้ง อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา

1 เครอืง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,094 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเขารปูชา้งอําเภอเมอืงสงขลา จังหวัด
สงขลา

3 เครอืง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,095 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลเขา
รปูชา้ง อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

1,096 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลเขารปูชา้ง 
อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 รอสง่มอบ

1,097 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
คลองขดุ อําเภอเมอืงสตลูจังหวัดสตลู

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,098 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
คลองขดุอําเภอเมอืงสตลู จังหวัดสตลู

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,099 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลคลองขดุอําเภอเมอืงสตลู จังหวัดสตลู

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,100 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลคลองขดุ อําเภอเมอืงสตลูจังหวัดสตลู

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,101 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบล
คลองขดุ อําเภอเมอืงสตลูจังหวัดสตลู

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,102 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลคลองขดุ 
อําเภอเมอืงสตลู จังหวัดสตลู

5 เครอืง 84,000.00 83,500.00 83,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,103 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลทับเทยีง อําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,104 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลทับเทยีง อําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี103/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,105 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลทับ
เทยีงอําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,106 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลนาโยงเหนือ 
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1 คนั 885,900.00 885,900.00 885,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,106 กรมปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลนาโยงเหนือ 
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

500.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

1,107 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลทับเทยีงอําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,108 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
ทับเทยีง อําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,109 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง
เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตงัถงัหมกึ
พมิพ ์(Ink TankPrinter) ตําบลทับเทยีง 
อําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

9 เครอืง 38,700.00 38,700.00 38,700.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,110 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลทับเทยีง 
อําเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,111 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลคหูาสวรรค ์อําเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,112 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบล
คหูาสวรรคอํ์าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,113 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ
เครอืงนงึฆา่เชอืชนดิตงัโตะ๊ ขนาด40 ลติร 
ตําบลคหูาสวรรค ์อําเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

1 เครอืง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี104/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,114 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลคหูาสวรรค ์อําเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด
พัทลงุ

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,115 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
คหูาสวรรค ์อําเภอเมอืงพัทลงุจังหวัดพัทลงุ

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,116 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ
ปรับปรงุบา้นพักปศสุตัวจ์ังหวัดพัทลงุ ตําบล
คหูาสวรรค ์อําเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1 งาน 486,000.00 485,700.00 485,700.00 รอสง่มอบ

1,117 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลคหูาสวรรค ์
อําเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,118 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลสะบารัง อําเภอเมอืงปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,119 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
สะบารัง อําเภอเมอืงปัตตานีจังหวัดปัตตานี

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,120 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลสะบารังอําเภอ
เมอืงปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 คนั 886,400.00 881,000.00 881,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,121 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลสะ
บารังอําเภอเมอืงปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,122 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสะบารังอําเภอเมอืงปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี

3 เครอืง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,123 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลสะบารัง อําเภอ
เมอืงปัตตานี จังหวัดปัตตานี

5 เครอืง 84,000.00 81,500.00 81,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี105/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,124 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
สะเตง อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,125 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ตําบลสะเตงอําเภอ
เมอืงยะลา จังหวัดยะลา

1 คนั 886,400.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

1,126 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา
ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลสะเตง อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,127 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลสะ
เตง อําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,128 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลสะเตงอําเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,129 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลสะเตง อําเภอ
เมอืงยะลา จังหวัดยะลา

5 เครอืง 84,000.00 82,500.00 82,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,130 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลบางนาค อําเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัด
นราธวิาส

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,131 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
บางนาค อําเภอเมอืงนราธวิาสจังหวัด
นราธวิาส

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,132 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางนาคอําเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัด
นราธวิาส

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,133 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลบาง
นาคอําเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัดนราธวิาส

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี106/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,134 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส
ถมทดีนิพรอ้มปรับพนืทเีพอืกอ่สรา้งอาคาร
สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส ตําบลบาง
นาคอําเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัดนราธวิาส

1 งาน 2,304,000.00 2,304,000.00 2,304,000.00 รอสง่มอบ

1,135 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลบางนาค 
อําเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัดนราธวิาส

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,136 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง
อา่งนําควบคมุอณุภมู ิ(Waterbath) แขวง
สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,137 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง
เครอืงตดัชนิเนือแชแ่ข็ง แขวงสนามบนิ เขต
ดอนเมอืงกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 265,000.00 265,000.00 265,000.00 รอสง่มอบ

1,138 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง
เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนขนาดเล็ก 
(Microcentrifuge) แขวงสนามบนิ เขตดอน
เมอืงกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 8,100.00 8,100.00 8,100.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,139 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง
รถเข็นสแตนเลส 2 ชนั แขวงสนามบนิ เขต
ดอนเมอืงกรงุเทพมหานคร

1 คนั 16,100.00 16,100.00 16,100.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,140 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง
อปุกรณ์ดดูของเหลวขนาดเล็กMicropipette 
10-100 microliteแขวงสนามบนิ เขตดอน
เมอืงกรงุเทพมหานคร

1 อัน 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,141 ดา่นกกักนัสตัวอ์ดุรธานี
ศนูยทํ์าความสะอาดและฆา่เชอืโรคสําหรับ
ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ตําบลโนน
สงูอําเภอเมอืงอดุรธานี จังหวัดอดุรธานี

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขแบบแปลน

1,142 ดา่นกกักนัสตัวข์อนแกน่
ศนูยทํ์าความสะอาดและฆา่เชอืโรคสําหรับ
ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ตําบลขวั
เรยีงอําเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขแบบแปลน

1,143 ดา่นกกักนัสตัวน์ครสวรรค์
ศนูยทํ์าความสะอาดและฆา่เชอืโรคสําหรับ
ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ตําบล
ยา่นมัทรอํีาเภอพยหุะครี ีจังหวัดนครสวรรค์

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขแบบแปลน

1,144 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลบาง
กะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

5 เครอืง 12,500.00 8,025.00 8,025.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,145 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

12 เครอืง 106,800.00 65,997.60 65,997.60 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี107/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย
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งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,146 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี 
จังหวัดปทมุธานี

6 เครอืง 132,000.00 126,024.60 126,024.60 รอสง่มอบ

1,147 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
รถเข็นสเตนเลส 2 ชนั ขนาดประมาณ 40 x 
65 x 80เซนตเิมตร ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 คนั 5,900.00 5,900.00 5,900.00 รอสง่มอบ

1,148 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ชดุฝักบวัฉุกเฉนิพรอ้มอา่งลา้งตาสแตนเลส 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

4 ชดุ 220,000.00 180,000.00 180,000.00 รอสง่มอบ

1,149 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงลดอนุภาคดว้ยระบบคลนืความถสีงู
พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

2 เครอืง 400,000.00 120,000.00 120,000.00 รอสง่มอบ

1,150 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงควบคมุอณุหภมูแิละเขยา่หลอดขนาด 
1.5 มลิลลิติร ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 220,000.00 77,000.00 77,000.00 รอสง่มอบ

1,151 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงกวนและเตาไฟฟ้า (Hotplate stirrer) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 25,000.00 23,900.00 23,900.00 รอสง่มอบ

1,152 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เกา้อปีฏบิตักิารแบบมพีนักพงิตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

7 ตวั 21,000.00 20,300.00 20,300.00 รอสง่มอบ

1,153 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงวัดอณุหภมูใินอาหาร ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

4 เครอืง 76,800.00 49,220.00 49,220.00 รอสง่มอบ

1,154 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ก็บสารเคมกีนัไฟพรอ้มอปุกรณ์ตําบลบาง
กะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

3 ตู ้ 1,200,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

1,155 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงลดความชนื ขนาดไมน่อ้ยกวา่50 ลติร/
วัน ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี 
จังหวัดปทมุธานี

2 เครอืง 62,000.00 51,360.00 51,360.00 รอสง่มอบ

1,156 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-30 องศาเซลเซยีส แบบ
แนวตงั ความจไุมน่อ้ยกวา่ 400 ลติร ตําบล
บางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 353,100.00 353,000.00 353,000.00 รอสง่มอบ

1,157 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูด้ดูความชนือัตโนมัต ิตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 30,000.00 16,000.00 16,000.00 รอสง่มอบ

1,158 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูด้ดูไอระเหยสารเคมพีรอ้มอปุกรณ์ ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

2 ชดุ 760,000.00 684,800.00 684,800.00 รอสง่มอบ

1,159 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงดดูปลอ่ยสารละลายอัตโนมัตชินดิ
อเิลคทรอนกิสแ์บบ12 ชอ่ง ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 39,000.00 37,824.50 37,824.50 รอสง่มอบ
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1,160 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงวัดอณุหภมูแิละบนัทกึชนดิตวัเลข 
(Digital thermometer withprobe) ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 13,900.00 13,899.30 13,899.30 รอสง่มอบ

1,161 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ชดุตะแกรงรอ่น No. 10, 20, 35,40 พรอ้ม
อปุกรณ์ ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี 
จังหวัดปทมุธานี

2 ชดุ 80,000.00 62,060.00 62,060.00 รอสง่มอบ

1,162 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมูทิ ี2-8องศาเซลเซยีส 
ความจไุมน่อ้ยกวา่ 1,300 ลติร ตําบลบาง
กะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 570,000.00 472,000.00 472,000.00 รอสง่มอบ

1,163 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงเขยา่แบบแนวตงั (Shaker)ตําบลบาง
กะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 233,000.00 160,393.00 160,393.00 รอสง่มอบ

1,164 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ชดุตรวจวัดอณุหภมูมิาตรฐานอา้งองิสําหรับ
สอบเทยีบตูค้วบคมุอณุหภมู ิตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 489,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,165 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงอา่นอณุหภมูแิละบนัทกึชนดิตวัเลข 
(Digital thermometerwith sensor) ตําบล
บางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

3 เครอืง 99,000.00 85,000.00 85,000.00 รอสง่มอบ

1,166 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูบ้ม่เพาะเชอืควบคมุอณุหภมูตํิา(Cooled 
Incubator) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400 ลติร 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 550,000.00 385,200.00 385,200.00 รอสง่มอบ

1,167 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงวัดอณุหภมูแิละความชนืสมัพัทธแ์บบ
ตงัโตะ๊ ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี 
จังหวัดปทมุธานี

7 เครอืง 87,000.00 48,000.00 48,000.00 รอสง่มอบ

1,168 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ2-8 องศาเซลเซยีส 
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 600ลติร ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 460,000.00 440,000.00 440,000.00 รอสง่มอบ

1,169 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงดดูปลอ่ยสารละลายอัตโนมัตชินดิ
อเิลคทรอนกิสแ์บบ8 ชอ่ง ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 33,000.00 29,960.00 29,960.00 รอสง่มอบ

1,170 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 ตู ้ 390,000.00 385,000.00 385,000.00 รอสง่มอบ

1,171 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงผสมสาร Vortex แบบ Multi-Tube 
ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

2 เครอืง 280,000.00 175,000.00 175,000.00 รอสง่มอบ
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1,172 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิสําหรับแชต่วัอยา่ง
นํานมความจไุมน่อ้ยกวา่1,300 ลติร ตําบล
บางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 570,000.00 472,000.00 472,000.00 รอสง่มอบ

1,173 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ก็บสารเคมขีนาดกลาง ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

3 เครอืง 1,290,000.00 849,000.00 849,000.00 รอสง่มอบ

1,174 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
รถเข็นสแตนเลส 1 ชนั ขนาดประมาณ 
96x61x90 เซนตเิมตรตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

2 คนั 24,000.00 22,600.00 22,600.00 รอสง่มอบ

1,175 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ก็บสารเคมทีรงสงู ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

4 ตู ้ 1,412,400.00 1,241,200.00 1,241,200.00 รอสง่มอบ

1,176 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงทดสอบเชอืจลุนิทรยีก์อ่โรคดว้ยเทคนคิ
 Molecular(Molecular Detection 
Instrument)ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 823,900.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,177 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงสกดัสารดว้ยระบบผา่นเฟสของแข็ง 
พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

2 ชดุ 242,000.00 160,000.00 160,000.00 รอสง่มอบ

1,178 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงบดตวัอยา่ง และสุม่ตวัอยา่ง สําหรับ
วเิคราะหก์ารปนเปือนสารพษิจากเชอืราใน
อาหารสตัว ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 203,300.00 195,000.00 195,000.00 รอสง่มอบ

1,179 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงบดตวัอยา่งยา ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 600,000.00 415,802.00 415,802.00 รอสง่มอบ

1,180 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนชนดิควบคมุ
อณุหภมูไิด ้-9 ถงึ 40องศาเซลเซยีสพรอ้ม
อปุกรณ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี 
จังหวัดปทมุธานี

3 เครอืง 1,980,000.00 1,755,000.00 1,755,000.00 รอสง่มอบ

1,181 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงฟอกอากาศสําหรับใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร
 ชนดิเคลอืนยา้ยได ้ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

4 เครอืง 109,200.00 100,000.00 100,000.00 รอสง่มอบ

1,182 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงระเหยสารแบบอัตโนมัตโิดยใชแ้กส๊
ไนโตรเจน พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 600,000.00 520,000.00 520,000.00 รอสง่มอบ

1,183 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงดดูจา่ยอาหารเลยีงเชอือัตโนมัต ิตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 235,000.00 199,850.00 199,850.00 รอสง่มอบ
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1,184 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ชดุวัดขนาดโซนและหาปรมิาณยาตา้นจลุชพี
แบบอัตโนมัตติําบลบางกะด ีอําเภอเมอืง
ปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 2,500,000.00 2,498,000.00 2,498,000.00 รอสง่มอบ

1,185 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงขจัดสารรบกวนการวเิคราะหส์ารพษิ
ตกคา้งดว้ยเทคนคิผา่นเฟสของแข็งอัตโนมัต ิ
ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 2,140,000.00 1,839,900.00 1,839,900.00 รอสง่มอบ

1,186 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงตรวจนับจํานวนโคโลนีและวัดขนาด
โซนแบบอัตโนมัต ิตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

2 เครอืง 2,916,000.00 1,366,850.00 1,366,850.00 รอสง่มอบ

1,187 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ชดุยอ่ยตวัอยา่งดว้ยไมโครเวฟระบบปิด 
ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 1,979,500.00 1,369,600.00 1,369,600.00 รอสง่มอบ

1,188 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครอืงสอบเทยีบเครอืงมอืวัดอณุหภมู ิตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 1,489,800.00 1,437,900.00 1,437,900.00 รอสง่มอบ

1,189 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ชดุวเิคราะหช์นดิและปรมิาณสารโดยหลกัการ
 High - PerformanceLiquid 
Chromatography พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลบาง
กะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 3,299,900.00 2,493,100.00 2,493,100.00 รอสง่มอบ

1,190 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูส้ําหรับทดสอบคณุภาพยาระบบปิดชนดิ
ความดนับวก (PositivePressure Isolator) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 ตู ้ 1,999,900.00 1,998,760.00 1,998,760.00 รอสง่มอบ

1,191 สํานักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครอืงตรวจวัดปรมิาณ FourierTransform 
Infrared Spectrometerพรอ้มอปุกรณ์ 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 1,850,000.00 1,649,940.00 1,649,940.00 รอสง่มอบ

1,192
ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานสวุรรณ
ภมูิ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลราชาเทวะอําเภอบางพล ีจังหวัด
สมทุรปราการ

3 เครอืง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 รอสง่มอบ

1,193 ดา่นกกักนัสตัวฉ์ะเชงิเทรา
ศนูยทํ์าความสะอาดและฆา่เชอืโรคสําหรับ
ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ตําบลบาง
ปะกงอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00 อยูระหวางแกไขแบบแปลน

1,194
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
อํานาจเจรญิ

เครอืงหนัจา่ยหญา้ ตําบลโนนหนามแทง่ 
อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ จังหวัดอํานาจเจรญิ

1 เครอืง 986,000.00 954,012.00 954,012.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี111/125
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1,195
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
อํานาจเจรญิ

เครอืงตดัสบัพชือาหารสตัวห์นา้กวา้ง 125 
เซนตเิมตร ชนดิตดิทา้ยแทรคเตอร ์ตําบล
โนนหนามแทง่ อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ
จังหวัดอํานาจเจรญิ

1 เครอืง 750,000.00 742,890.00 742,890.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,196
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
อํานาจเจรญิ

รถตกัลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ตําบลโนน
หนามแทง่ อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ จังหวัด
อํานาจเจรญิ

1 คนั 1,350,000.00 1,347,000.00 1,347,000.00 รอสง่มอบ

1,197
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
อํานาจเจรญิ

รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ตําบล
โนนหนามแทง่อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ 
จังหวัดอํานาจเจรญิ

1 คนั 2,700,000.00 2,668,045.00 2,668,045.00 รอสง่มอบ

1,198
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
อํานาจเจรญิ

เครอืงจักรผลติอาหารสตัว ์สําหรับผลติ
อาหารผสมทเีอ็มอาร ์แบบแกนตงั 2 เกลยีว
ผสม ชนดิลากจงูดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ตําบลโนนหนาม
แทง่ อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิ จังหวัด
อํานาจเจรญิ

1 ชดุ 1,700,000.00 1,695,000.00 1,695,000.00 รอสง่มอบ

1,199
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
อํานาจเจรญิ

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลอืน 4 ลอ้ 
ขนาด 85 แรงมา้ตําบลโนนหนามแทง่ อําเภอ
เมอืงอํานาจเจรญิ จังหวัดอํานาจเจรญิ

1 คนั 1,100,000.00 1,054,000.00 1,054,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,200
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
อํานาจเจรญิ

เครอืงอัดกอ้นพชื พรอ้มหอ่พลาสตกิขนาด
นําหนักไมน่อ้ยกวา่900 กโิลกรัม ตําบลโนน
หนามแทง่ อําเภอเมอืงอํานาจเจรญิจังหวัด
อํานาจเจรญิ

1 ชดุ 7,800,000.00 7,325,000.00 7,325,000.00 รอสง่มอบ

1,201 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ
ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั สําหรับทํา
เครอืงหมายประจําตวัสตัว ์(ตตีราเย็น) ตําบล
บงึกาฬ อําเภอเมอืงบงึกาฬจังหวัดบงึกาฬ

2 ถัง 18,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,202 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ
หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครอืงวัด
และบนัทกึอณุหภมู(ิData logger) ตําบลบงึ
กาฬอําเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

2 หบี 24,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,203 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ลํา
กลอ้งยาว ขบัดนัลกูดอกดว้ยแรงอัดลม 
ตําบลบงึกาฬ อําเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึ
กาฬ

2 ชดุ 20,000.00 0.00
แกไ้ขรายละเอดียคณุ
ลกัษณะเฉพาะ

1,204 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบงึกาฬอําเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึ
กาฬ

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี112/125
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1,205 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ
ตูฟั้กไขอ่ัตโนมัต ิขนาด 500 ฟองตําบลบงึ
กาฬ อําเภอเมอืงบงึกาฬจังหวัดบงึกาฬ

1 ตู ้ 50,000.00 0.00
สํารวจเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการ

1,206 สํานักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ
เครอืงพ่นยา แบบใชแ้รงดนัของเหลว ชนดิ
ตงัพนื ขนาด 3.5แรงมา้ ตําบลบงึกาฬ อําเภอ
เมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

5 เครอืง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,207
กองความรว่มมอืดา้นการปศสุตัว์
ระหวา่งประเทศ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,208 ดา่นกกักนัสตัวล์าดกระบงั

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั
กรงุเทพมหานคร

3 เครอืง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 รอสง่มอบ

1,209
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

โคลกูผสม พนืเมอืง-แองกสั เพศเมยี ตําบล
ทา่หลวง อําเภอทา่หลวง จังหวัดลพบรุี

10 ตวั 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,210
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

ถังนําไฟเบอรก์ลาส ขนาด 5,000ลติร ตําบล
ทา่หลวง อําเภอทา่หลวง จังหวัดลพบรุี

4 ใบ 79,200.00 78,300.00 78,300.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,211
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

เครอืงตดัหญา้ แบบขอ้แข็งตําบลทา่หลวง 
อําเภอทา่หลวงจังหวัดลพบรุี

4 เครอืง 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,212
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

เครอืงหวา่นปุ๋ ยคอก ตําบลทา่หลวง อําเภอ
ทา่หลวง จังหวัดลพบรุี

1 เครอืง 500,000.00 449,000.00 449,000.00 รอสง่มอบ

1,213
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

เครอืงหวา่นปุ๋ ยวทิยาศาสตรข์นาด 800 ลติร 
ตําบลทา่หลวงอําเภอทา่หลวง จังหวัดลพบรุี

1 เครอืง 92,000.00 92,000.00 92,000.00 รอสง่มอบ

1,214
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด
เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

พ่วงทา้ยขนพชืผลทางการเกษตรชนดิตดิ
ทา้ยรถแทรกเตอร ์ตําบลทา่หลวง อําเภอทา่
หลวง จังหวัดลพบรุี

1 คนั 250,000.00 212,499.00 212,499.00 รอสง่มอบ

1,215
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพอบุลราชธานี

เครอืงอัลตรา้ซาวดแ์บบเคลอืนทไีด ้ตําบล
หนองขอน อําเภอเมอืงอบุลราชธานี จังหวัด
อบุลราชธานี

1 เครอืง 450,000.00 430,000.00 430,000.00 รอสง่มอบ

1,216
ศนูยว์จิัยการผสมเทยีมและ
เทคโนโลยชีวีภาพอบุลราชธานี

กลอ้งจลุทรรศนช์นดิ PhaseContrast พรอ้ม
จอแสดงผลและอปุกรณ์ ตําบลหนองขอน 
อําเภอเมอืงอบุลราชธานี จังหวัดอบุลราชธานี

1 เครอืง 630,000.00 628,500.00 628,500.00 รอสง่มอบ

1,217
กองสารวัตรและกกักนั 

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

4 เครอืง 68,000.00 68,000.00 68,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี113/125
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1,218 กองงานพระราชดํารแิละกจิกรรมพเิศษ
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 21,935.00 21,935.00 21,935.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,218 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

65.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

1,219 กองงานพระราชดํารแิละกจิกรรมพเิศษ

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

8 เครอืง 135,248.00 135,248.00 135,248.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,219 กรมปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

752.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

1,220 กองงานพระราชดํารแิละกจิกรรมพเิศษ

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 21,935.00 21,935.00 21,935.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,220 กรมปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

65.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

1,221 กองงานพระราชดํารแิละกจิกรรมพเิศษ
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED สชีนดิ 
Network แบบท ี1 (18 หนา้/นาท)ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 9,951.00 9,951.00 9,951.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,221 กรมปศสุตัว์
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED สชีนดิ 
Network แบบท ี1 (18 หนา้/นาท)ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

49.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/66

1,222
ศนูยพั์ฒนาปศสุตัวต์ามพระราชดําร ิ
อ.ดา่นซา้ย จ. เลย

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลดา่นซา้ยอําเภอดา่นซา้ย จังหวัดเลย

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,223
ศนูยว์จิัยและพัฒนามาตรฐานอาหาร
สตัวเ์คยีวเออืง

ชดุวัดกา๊ซออกซเิจนจากการหายใจของสตัว ์
ตําบลทา่พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

1 ชดุ 701,000.00 700,957.00 700,957.00 รอสง่มอบ

1,224 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

7 เครอืง 118,342.00 118,342.00 118,342.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี114/125
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,224 กรมปศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

658.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,225 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์
สแกนเนอรส์ําหรับงานเก็บเอกสารระดบั
ศนูยบ์รกิาร แบบท ี1ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 11,235.00 11,235.00 11,235.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,225 กรมปศสุตัว์
สแกนเนอรส์ําหรับงานเก็บเอกสารระดบั
ศนูยบ์รกิาร แบบท ี1ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

5,765.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,226 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลบาง
กะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

7 เครอืง 10,112.00 10,111.50 10,111.50 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,226 กรมปศสุตัว์
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลบาง
กะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

7,388.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,227 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี
 จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 15,836.00 15,836.00 15,836.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,227 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี
 จังหวัดปทมุธานี

164.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,228 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์
สแกนเนอรส์ําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 2,354.00 2,354.00 2,354.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,228 กรมปศสุตัว์
สแกนเนอรส์ําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

846.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,229 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์

โครงการปรับปรงุระบบทะเบยีนใบอนุญาต
อาหารสตัวแ์ละวัตถอุันตรายดา้นการปศสุตัว ์
ระยะท ี3ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี
 จังหวัดปทมุธานี

1 ระบบ 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 รอสง่มอบ

1,229 กรมปศสุตัว์

โครงการปรับปรงุระบบทะเบยีนใบอนุญาต
อาหารสตัวแ์ละวัตถอุันตรายดา้นการปศสุตัว ์
ระยะท ี3ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี
 จังหวัดปทมุธานี

51,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,230
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
สพุรรณบรุี

เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.90 เมตร ตําบลวังยาว อําเภอดา่นชา้ง
 จังหวัดสพุรรณบรุี

1 เครอืง 420,000.00 417,300.00 417,300.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี115/125
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,231
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
สพุรรณบรุี

เครอืงเกลยีหญา้รวมกองแบบท ี2(2 โรเตอร)์
 1.35 เมตร ตําบลวังยาว อําเภอดา่นชา้ง 
จังหวัดสพุรรณบรุี

1 เครอืง 220,000.00 219,000.00 219,000.00 รอสง่มอบ

1,232
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
สพุรรณบรุี

เครอืงเกลยีหญา้รวมกอง (แบบท1ี) ตําบลวัง
ยาว อําเภอดา่นชา้งจังหวัดสพุรรณบรุี

1 เครอืง 85,000.00 84,800.00 84,800.00 รอสง่มอบ

1,233
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
สพุรรณบรุี

เครอืงตดัพชือาหารสตัวแ์บบดบัเบลิช็อป 
(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 
ตําบลวังยาว อําเภอดา่นชา้ง จังหวัดสพุรรณบรุี

1 เครอืง 750,000.00 720,000.00 720,000.00 รอสง่มอบ

1,234
ศนูยว์จิัยและพัฒนาอาหารสตัว์
สพุรรณบรุี

เครอืงอัดหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 
เมตร ตําบลวังยาวอําเภอดา่นชา้ง จังหวัด
สพุรรณบรุี

1 เครอืง 600,000.00 598,000.00 598,000.00 รอสง่มอบ

1,235
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง)

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400ลติร พรอ้มชอ่งแชแ่ข็ง
 ตําบลนาบวั อําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด
สรุนิทร์

1 ตู ้ 540,000.00 540,000.00 540,000.00 รอสง่มอบ

1,236
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง)

เครอืงลา้งอไีลซา่เพลท (ELISAWasher) 
ตําบลนาบวั อําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

1 เครอืง 400,000.00 328,490.00 328,490.00 รอสง่มอบ

1,237
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง)

ตูป้ลอดเชอื (Biosafety cabinetclass II) 
ตําบลนาบวั อําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

1 ตู ้ 684,800.00 529,000.00 529,000.00 รอสง่มอบ

1,238
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง)

โตะ๊สแตนเลส ขนาด (กxลxส)80x200x80 
เซนตเิมตร ตําบลนาบวั อําเภอเมอืงสรุนิทร ์
จังหวัดสรุนิทร์

1 ตวั 25,000.00 25,000.00 25,000.00 รอสง่มอบ

1,239
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง)

โตะ๊สแตนเลส ขนาด (กxลxส)75x180x80 
เซนตเิมตร ตําบลนาบวั อําเภอเมอืงสรุนิทร ์
จังหวัดสรุนิทร์

1 ตวั 20,400.00 20,400.00 20,400.00 รอสง่มอบ

1,240
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง)

โตะ๊สแตนเลส ขนาด (กxลxส)50x120x80 
เซนตเิมตร ตําบลนาบวั อําเภอเมอืงสรุนิทร ์
จังหวัดสรุนิทร์

1 ตวั 16,600.00 16,600.00 16,600.00 รอสง่มอบ

1,241
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนลา่ง)

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลนาบวัอําเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,242
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนลา่ง

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร ตําบล
หาดใหญอํ่าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

1 ตู ้ 580,000.00 580,000.00 580,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,242 กรมปศสุตัว์
ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 
ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร ตําบล
หาดใหญอํ่าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

10,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/50

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี116/125
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 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ
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1,243
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนลา่ง

เครอืงเขยา่ผสมสารละลายในไมโครเพลท 
ชนดิเขยา่ได ้4 เพลทตําบลหาดใหญ ่อําเภอ
หาดใหญจ่ังหวัดสงขลา

1 เครอืง 33,500.00 33,500.00 33,500.00 รอสง่มอบ

1,243 กรมปศสุตัว์
เครอืงเขยา่ผสมสารละลายในไมโครเพลท 
ชนดิเขยา่ได ้4 เพลทตําบลหาดใหญ ่อําเภอ
หาดใหญจ่ังหวัดสงขลา

11,500.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/50

1,244
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนลา่ง

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลหาดใหญอํ่าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

3 เครอืง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,245
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนลา่ง

เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
สํานักงาน ตําบลหาดใหญอํ่าเภอหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา

5 เครอืง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,246
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคใต ้ตอนลา่ง

เครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่งตําบลหาดใหญ ่
อําเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา

1 เครอืง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,246 กรมปศสุตัว์
เครอืงวัดความเป็นกรด-ดา่งตําบลหาดใหญ ่
อําเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา

28,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/50

1,247
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนลา่ง)

เครอืงเตรยีมบล็อกเนอืเยอื ตําบลวังทอง 
อําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

1 เครอืง 405,000.00 405,000.00 405,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,247 กรมปศสุตัว์
เครอืงเตรยีมบล็อกเนอืเยอื ตําบลวังทอง 
อําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

75,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,248
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนลา่ง)

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลวังทองอําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

1 เครอืง 16,750.00 16,750.00 16,750.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,248 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลวังทองอําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

250.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,249
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนลา่ง)

เครอืงวัดคา่ความเป็นกรดดา่งและคา่การนํา
ไฟฟ้า ตําบลวังทองอําเภอวังทอง จังหวัด
พษิณุโลก

2 ชดุ 355,000.00 355,000.00 355,000.00 รอสง่มอบ

1,249 กรมปศสุตัว์
เครอืงวัดคา่ความเป็นกรดดา่งและคา่การนํา
ไฟฟ้า ตําบลวังทองอําเภอวังทอง จังหวัด
พษิณุโลก

1,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,250
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนลา่ง)

เครอืงเพมิประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม
ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ ตําบลวังทอง 
อําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

1 เครอืง 1,897,859.00 1,897,859.00 1,897,859.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี117/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,250 กรมปศสุตัว์
เครอืงเพมิประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม
ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ ตําบลวังทอง 
อําเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

2,141.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/78

1,251
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

ตูบ้ม่เชอืขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่50 ลติร 
ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

2 ตู ้ 89,880.00 89,880.00 89,880.00 รอสง่มอบ

1,251 กรมปศสุตัว์
ตูบ้ม่เชอืขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่50 ลติร 
ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

145,520.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,252
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

เครอืงแยกสารพันธกุรรมดว้ยกระแสไฟฟ้า
แบบอัตโนมัต ิตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพ
ธารามจังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 995,000.00 995,000.00 995,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,252 กรมปศสุตัว์
เครอืงแยกสารพันธกุรรมดว้ยกระแสไฟฟ้า
แบบอัตโนมัต ิตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพ
ธารามจังหวัดราชบรุี

4,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,253
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

ตูป้ฏบิตักิาร PCR (PCR cabinet)ตําบลเขา
ชะงุม้ อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

2 ตู ้ 184,000.00 184,000.00 184,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,253 กรมปศสุตัว์
ตูป้ฏบิตักิาร PCR (PCR cabinet)ตําบลเขา
ชะงุม้ อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

6,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,254
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

อา่งนําควบคมุอณุหภมูขินาดไมน่อ้ยกวา่ 22 
ลติร ตําบลเขาชะงุม้อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบรุี

1 เครอืง 34,347.00 34,347.00 34,347.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,254 กรมปศสุตัว์
อา่งนําควบคมุอณุหภมูขินาดไมน่อ้ยกวา่ 22 
ลติร ตําบลเขาชะงุม้อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบรุี

24,553.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,255
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลเขา
ชะงุม้ อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

20 เครอืง 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,255 กรมปศสุตัว์
เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAตําบลเขา
ชะงุม้ อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

2,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,256
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเขาชะงุม้อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

2 เครอืง 33,800.00 33,800.00 33,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,256 กรมปศสุตัว์
เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลเขาชะงุม้อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

200.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี118/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,257
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนชนดิควบคมุ
อณุหภมู ิแบบตงัพนืสําหรับปันหลอด 1.5 
หรอื 2มลิลลิติร ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 48หลอด 
พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบรุี

1 ชดุ 314,900.00 314,900.00 314,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,257 กรมปศสุตัว์

เครอืงปันเหวยีงตกตะกอนชนดิควบคมุ
อณุหภมู ิแบบตงัพนืสําหรับปันหลอด 1.5 
หรอื 2มลิลลิติร ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 48หลอด 
พรอ้มอปุกรณ์ ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบรุี

135,100.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,258
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลเขา
ชะงุม้อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

6 เครอืง 52,800.00 52,800.00 52,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,258 กรมปศสุตัว์
เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบลเขา
ชะงุม้อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

600.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,259
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ตําบล
เขาชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 380,000.00 380,000.00 380,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,259 กรมปศสุตัว์
ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้
ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ตําบล
เขาชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

10,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,260
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

ตูแ้ชแ่ข็ง -80 องศาเซลเซยีสชนดิระบบทํา
ความเย็นคูอ่สิระขนาดไมน่อ้ยกวา่ 720 ลติร 
พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ตําบลเขาชะงุม้อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 ตู ้ 1,490,000.00 1,490,000.00 1,490,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,260 กรมปศสุตัว์

ตูแ้ชแ่ข็ง -80 องศาเซลเซยีสชนดิระบบทํา
ความเย็นคูอ่สิระขนาดไมน่อ้ยกวา่ 720 ลติร 
พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ตําบลเขาชะงุม้อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบรุี

10,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,261
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

เครอืงตผีสมตวัอยา่ง ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 82,000.00 82,000.00 82,000.00 รอสง่มอบ

1,261 กรมปศสุตัว์
เครอืงตผีสมตวัอยา่ง ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบรุี

41,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,262
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

เครอืงปันเหวยีงแบบตงัโตะ๊ตําบลเขาชะงุม้ 
อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 111,000.00 111,000.00 111,000.00 รอสง่มอบ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี119/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,262 กรมปศสุตัว์
เครอืงปันเหวยีงแบบตงัโตะ๊ตําบลเขาชะงุม้ 
อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

44,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,263
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์
ภาคตะวันตก

ตูบ้ม่เพาะเชอืขนาดไมน่อ้ยกวา่400 ลติร 
ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,263 กรมปศสุตัว์
ตูบ้ม่เพาะเชอืขนาดไมน่อ้ยกวา่400 ลติร 
ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

65,000.00 0.00 โอนกลบัครงัท ี1/74

1,264
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวตําบลทับกวาง 
อําเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี

1 ชดุ 45,000.00 44,900.00 44,900.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,265
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครอืงดดู-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) 
ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 35,000.00 18,939.00 18,939.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,266
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครอืงตดัหญา้แบบโรตาร ีตําบลทับกวาง 
อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,267
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

ตูค้วบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 160ลติร ตําบลทับกวาง อําเภอ
แกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 ตู ้ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 รอสง่มอบ

1,268
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

อา่งนําควบคมุอณุหภมูแิบบหมนุวนขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 20 ลติรตําบลทับกวาง อําเภอแกง่
คอยจังหวัดสระบรุี

1 ชดุ 80,000.00 38,000.00 38,000.00 รอสง่มอบ

1,269
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

ตูอ้บความรอ้น (Hot air Over)ขนาดความจุ
ไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติรตําบลทับกวาง อําเภอ
แกง่คอยจังหวัดสระบรุี

1 ตู ้ 171,200.00 105,930.00 105,930.00 รอสง่มอบ

1,270
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครอืงชงัไฟฟ้าทศนยิม 2ตําแหน่ง หนา้
จอแสดงผลระบบสมัผัส ตําบลทับกวาง 
อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 120,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,271
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครอืงกวนผสมสารละลายดว้ยแทง่แมเ่หล็ก
พรอ้มใหค้วามรอ้นตําบลทับกวาง อําเภอแกง่
คอยจังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,272
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครอืงอุน่สไลดค์วบคมุอณุหภมูสิงูสดุไมน่อ้ย
กวา่ 60 องศาเซลเซยีส ตําบลทับกวาง 
อําเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 99,000.00 99,000.00 99,000.00 รอสง่มอบ

1,273
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครอืงบรรจนํุาเชอืและปิดผนกึหลอด (ชนดิ 1
 หัว) ตําบลทับกวาง อําเภอแกง่คอย จังหวัด
สระบรุี

1 เครอืง 1,850,000.00 1,368,000.00 1,368,000.00 รอสง่มอบ

1,274
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครอืงแชแ่ข็งนําเชอืแบบอัตโนมัตขินาดบรรจุ
ไมต่าํกวา่2,000 หลอด ตําบลทับกวางอําเภอ
แกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครอืง 1,900,000.00 1,386,000.00 1,386,000.00 รอสง่มอบ

1,275
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

โรงเรอืนโคเล็ก จํานวน 20 ตวัตําบลทับกวาง
 อําเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี

1 หลงั 2,927,000.00 0.00
รอราคากลางจากโยธา
จังหวัด

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี120/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,276
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

โรงเรอืนโครุน่ จํานวน 20 ตวัตําบลทับกวาง 
อําเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี

1 หลงั 4,808,000.00 0.00
รอราคากลางจากโยธา
จังหวัด

1,277
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครอืงดดู-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) 
ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

1 เครอืง 35,000.00 35,000.00 35,000.00 รอสง่มอบ

1,278
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครอืงชงัไฟฟ้าทศนยิม 2ตําแหน่ง หนา้
จอแสดงผลระบบสมัผัส ตําบลทา่พระ อําเภอ
เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 120,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,279
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

ผานพรวนชนดิ 6 จาน ตําบลทา่พระ อําเภอ
เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ชดุ 58,000.00 44,300.00 44,300.00 รอสง่มอบ

1,280
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครอืงอัดหญา้แหง้ ขนาด 150เซนตเิมตร 
ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด
ขอนแกน่

1 เครอืง 600,000.00 318,000.00 318,000.00 รอสง่มอบ

1,281
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครอืงตดัหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้
กวา้ง 1.30 เมตร ตําบลทา่พระ อําเภอเมอืง
ขอนแกน่จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 400,000.00 160,000.00 160,000.00 รอสง่มอบ

1,282
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

จอบหมนุตดิพ่วงรถแทรกเตอรต์ําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ชดุ 100,000.00 94,800.00 94,800.00 รอสง่มอบ

1,283
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

ตูค้วบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 160ลติร ตําบลทา่พระ อําเภอ
เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ตู ้ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 รอสง่มอบ

1,284
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครอืงกวนผสมสารละลายดว้ยแทง่แมเ่หล็ก
พรอ้มใหค้วามรอ้นตําบลทา่พระ อําเภอเมอืง
ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 24,000.00 21,200.00 21,200.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,285
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครอืงอุน่สไลดค์วบคมุอณุหภมูสิงูสดุไมน่อ้ย
กวา่ 60 องศาเซลเซยีส ตําบลทา่พระ อําเภอ
เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 99,000.00 72,465.75 72,465.75 รอสง่มอบ

1,286
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวตําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ชดุ 45,000.00 45,000.00 45,000.00 รอสง่มอบ

1,287
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครอืงแชแ่ข็งนําเชอืแบบอัตโนมัตขินาดบรรจุ
ไมต่าํกวา่2,000 หลอด ตําบลทา่พระอําเภอ
เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 1,900,000.00 1,584,900.00 1,584,900.00 รอสง่มอบ

1,288
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครอืงบรรจนํุาเชอืและปิดผนกึหลอด (ชนดิ 1
 หัว) ตําบลทา่พระอําเภอเมอืงขอนแกน่ 
จังหวัดขอนแกน่

1 เครอืง 1,850,000.00 1,298,400.00 1,298,400.00 รอสง่มอบ

1,289
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

โรงเรอืนโคเล็ก จํานวน 20 ตวัตําบลทา่พระ 
อําเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 หลงั 2,927,000.00 0.00
รอราคากลางจากโยธา
จังหวัด

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี121/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,290
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบมชีอ่งวา่งดา้นหลงั
คนขบั (Cab) พรอ้มหลงัคารถบรรทกุ ขนาด 
1 ตนัหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหล็กตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 คนั 747,400.00 719,000.00 719,000.00 รอสง่มอบ

1,291
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

เครอืงดดู-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) 
ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 35,000.00 35,000.00 35,000.00 รอสง่มอบ

1,292
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

ถังนําไฟเบอรก์ลาส ขนาด 5,000ลติร ตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

3 ใบ 59,400.00 59,400.00 59,400.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,293
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

เครอืงตรวจประเมนิคณุภาพเซลลอ์สจุ ิตําบล
ชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด
เชยีงใหม่

1 เครอืง 1,600,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 รอสง่มอบ

1,294
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

โรงเรอืนโคพ่อพันธุ ์จํานวน 10 ตวัขนาด 10 
x 50 เมตร ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืง
เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

1 หลงั 2,414,000.00 0.00
รอราคากลางจากโยธา
จังหวัด

1,295
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

โรงเรอืนโครุน่ จํานวน 20 ตวัตําบลชา้งเผอืก
 อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 หลงั 4,808,000.00 0.00
รอราคากลางจากโยธา
จังหวัด

1,296
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

โรงเรอืนโคเล็ก จํานวน 20 ตวัตําบลชา้งเผอืก
 อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 หลงั 2,927,000.00 0.00
รอราคากลางจากโยธา
จังหวัด

1,297
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

ตูค้วบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 160ลติร ตําบลหนองโพ อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 ตู ้ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,298
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

ตูอ้บความรอ้น (Hot air Over)ขนาดความจุ
ไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติรตําบลหนองโพ อําเภอ
โพธารามจังหวัดราชบรุี

1 ตู ้ 171,200.00 149,800.00 149,800.00 รอสง่มอบ

1,299
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

เครอืงกวนผสมสารละลายดว้ยแทง่แมเ่หล็ก
พรอ้มใหค้วามรอ้นตําบลหนองโพ อําเภอโพ
ธารามจังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 รอสง่มอบ

1,300
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

เครอืงชงัไฟฟ้าทศนยิม 2ตําแหน่ง หนา้
จอแสดงผลระบบสมัผัส ตําบลหนองโพ 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 120,000.00 120,000.00 120,000.00 รอสง่มอบ

1,301
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวตําบลหนองโพ 
อําเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี

1 ชดุ 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี122/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,302
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

อา่งนําควบคมุอณุหภมูแิบบหมนุวนขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 20 ลติรตําบลหนองโพ อําเภอโพ
ธารามจังหวัดราชบรุี

1 1 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,303
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

เครอืงดดู-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) 
ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 35,000.00 35,000.00 35,000.00 รอสง่มอบ

1,304
สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์
พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

เครอืงแชแ่ข็งนําเชอืแบบอัตโนมัตขินาดบรรจุ
ไมต่าํกวา่2,000 หลอด ตําบลหนองโพ
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครอืง 1,900,000.00 1,354,000.00 1,354,000.00 รอสง่มอบ

1,305 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์
เครอืงวัดปรมิาณนําอสิระ ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมอืงปทมุธานีจังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 642,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

1,306 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบSmart 
TV ระดบัความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160
 พกิเซลขนาด 49 นวิ แขวงทุง่พญาไทเขต
ราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,307 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์
เครอืงซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด15 กโิลกรัม 
แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,308 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์

เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ) 
ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,309 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์
เครอืงวัดความหวาน ตําบลบางกะด ีอําเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

2 เครอืง 30,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

1,310 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์

เครอืงพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตงัถงัหมกึพมิพ ์(InkTank Printer)
 ตําบลบางกะดอํีาเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

1 เครอืง 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

1,311 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์
เครอืงวัดความเค็ม ตําบลบางกะดอํีาเภอ
เมอืงปทมุธานี จังหวัดปทมุธานี

2 เครอืง 37,000.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

1,312 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวดํา ชนดิ 
Network แบบท ี1 (28หนา้/นาท)ี ตําบล
บางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี จังหวัด
ปทมุธานี

2 เครอืง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี123/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,313 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์

รถโดยสารขนาด 12 ทนัีง(ดเีซล) ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 90กโิลวัตต ์
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 คนั 1,364,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,314 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์
เครอืงวัดเนือสมัผัสของผลติภณัฑพ์รอ้ม
อปุกรณ์ ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธานี
จังหวัดปทมุธานี

1 เครอืง 2,332,600.00 0.00
สรปุผลจัดซอื/ประกาศผูข้
นะ/รอผลอทุธรณ์

1,315 กองผลติภณัฑป์ศสุตัว์
รถประกอบอาหารเอนกประสงคเ์คลอืนท ีMilk
 Truck แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 คนั 1,500,000.00 0.00 รอลงนามในสญัญา

1,316 ดา่นกกักนัสตัวเ์ลย
ศนูยทํ์าความสะอาดและฆา่เชอืโรคสําหรับ
ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ตําบลศรี
สงครามอําเภอวังสระพุง จังหวัดเลย

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00 อยูร่ะหวา่งแกไ้ขแบบแปลน

1,317
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เครอืงตรวจอวัยวะภายในดว้ยคลนืเสยีง
ความถสีงู แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 600,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

1,318
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

รถเข็นทําแผล ชนดิสเตนเลส 2ลนิชกั แขวง
ทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

2 คนั 36,000.00 35,000.00 35,000.00 รอสง่มอบ

1,319
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

รถเข็นสตัวป่์วยสเตนเลสฉุกเฉนิแขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร

2 คนั 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รอสง่มอบ

1,320
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

ปัตตาเลยีนสําหรับตดัขนสตัวแ์ขวงทุง่พญา
ไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 24,000.00 23,000.00 23,000.00 รอสง่มอบ

1,321
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เครอืงวัดความดนัโลหติสําหรับสตัว ์แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 60,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

1,322
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊สําหรับงาน
ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 44,000.00 43,998.40 43,998.40 รอสง่มอบ

1,323
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เครอืงสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAแขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร

8 เครอืง 20,000.00 19,944.80 19,944.80 รอสง่มอบ

1,324
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนัปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่าํกวา่2,400 ซซี ีหรอืกําลงั
เครอืงยนตส์งูสดุไมตํ่ากวา่ 110 กโิลวัตต์
ขบัเคลอืน 2 ลอ้ แบบดบัเบลิแค็บ พรอ้ม
หลงัคารถบรรทกุขนาด 1 ตนั หลงัคาไฟ
เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก แขวงทุง่พญาไทเขต
ราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 คนั 886,400.00 873,000.00 873,000.00 รอสง่มอบ

1,325
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เครอืงตรวจหาสารชวีเคมใีนเลอืดแขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร

1 เครอืง 600,000.00 0.00 ประกาศจัดซอืฯ

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี124/125



ลําดบั
ที

หนว่ยงานทไีดร้บัจดัสรร รายการ จํานวน
หนว่ย

นบั
 ไดร้บัจดัสรร
งบประมาณ

 ผลการจดัซอื/
จดัจา้ง (กอ่หนผีกูพนั

ในระบบ GFMIS)
 เบกิจา่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ ขนัตอนการดําเนนิการ

สรุปงบลงทนุ - คา่ครุภณัฑ ์ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประจําเดอืนมมกราคม 2564  

1,326
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

6 เครอืง 132,000.00 131,995.20 131,995.20 รอสง่มอบ

1,327
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เครอืงคอมพวิเตอรส์ําหรับงานประมวลผล 
แบบท ี2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 60,000.00 59,920.00 59,920.00 รอสง่มอบ

1,328
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED สชีนดิ 
Network แบบท ี1 (18 หนา้/นาท)ี แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

2 เครอืง 20,000.00 19,998.30 19,998.30 รอสง่มอบ

1,329
กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทย์
บรกิาร

เต็นทป์ฏบิตังิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์
 แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 เบกิจา่ยเงนิแลว้

จัดทําขอ้มูลโดยกองคลงั (วันทนา) หนา้ท ี125/125


