
 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

1 ศูนย์สารสนเทศ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single 

Window (NSW)
1 ระบบ 20,838,200.00         20,838,200.00           20,838,200.00       -                   

อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

2 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่อง Hybridizer 1 เครื่อง 400,000.00             400,000.00               400,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

15 พย.56

3 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00             150,000.00               150,000.00           -                   อยู่ระหว่างอนุมัติ Spce.

4 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 3 ตู้ 1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00        -                   อยู่ระหว่างแก้ไข Spce.

5 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อย

กว่า 150 ลิตร
1 ตู้ 320,000.00             320,000.00               320,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจําเดือน  ตุลาคม 2556   (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556)

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

กวา 150 ลตร

6 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องหล่อเย็นด้วยระบบน้ําหมุนเวียน 1 เครื่อง 500,000.00             500,000.00               500,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

5 พย.56

7 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 3 ตู้ 1,320,000.00          1,320,000.00            1,320,000.00        -                   อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ประกาศผู้ชนะ 29 ตค.56

8 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา  พร้อมอุปกรณ์

ถ่ายภาพและชุดประมวลผล
2 เครื่อง 1,600,000.00          1,600,000.00            1,600,000.00        -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

29 ตค.56

9 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องกลั่นน้ําบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 

ลิตร/ชั่วโมง
1 เครื่อง 470,200.00             470,200.00               470,200.00           -                   อยู่ระหว่างอนุมัติ Spce.

10 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
เครื่องมือสอบเทียบ Micropipette และ Multichannel

 pipette พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 1,800,000.00          1,800,000.00            1,800,000.00        -                   อยู่ระหว่างแก้ไข Spce.

11
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจํา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล 4 เครื่อง 1,452,000.00          1,452,000.00            1,452,000.00        -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา ดําหนดเปิดซอง

7 พย.56

12 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

200 ลิตร
2 ตู้ 400,000.00             400,000.00               400,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

13 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
เครื่องชั่งน้ําหนักสําหรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณความชื้น

ของวัคซีนแบบอัตโนมัติ
1 เครื่อง 123,100.00             123,100.00               123,100.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา ดําหนดเปิดซอง

 5 พย.56

หน้าที่ 1/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

14 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ตู้ดูดควันพิษชนิดกําจัดไอกรด ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 

เมตร
1 ตู้ 450,000.00             450,000.00               450,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา ดําหนดเปิดซอง

 5 พย.56

15 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์ ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร 1 ตู้ 400,000.00             400,000.00               400,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา ดําหนดเปิดซอง

 5 พย.56

16 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแคบ
1 คัน 896,000.00             896,000.00               896,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

12 พย.56

17 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00             350,000.00               350,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

18 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ 1 เครื่อง 60,000.00               60,000.00                60,000.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

19 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00             350,000.00               350,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

อย่ร หว่างดําเนินการ
20 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00             350,000.00               350,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

21 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแคบ
1 คัน 896,000.00             896,000.00               896,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

22 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00             350,000.00               350,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

23 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟาเรด 2 ชุด 60,000.00               60,000.00                60,000.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

24 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00             350,000.00               350,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

25 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง กล้องส่องทางไกล 2 กล้อง 20,000.00               20,000.00                20,000.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

26 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00             350,000.00               350,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

27 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร 1 เครื่อง 500,000.00             500,000.00               500,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection

 oven) ขนาดความจุ 53 ลิตร
1 ตู้ 70,000.00               70,000.00                70,000.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้าที่ 2/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

29 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection

 oven) ขนาดความจุ 240 ลิตร
1 ตู้ 170,000.00             170,000.00               170,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ตู้ควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี 2 ตู้ 400,000.00             400,000.00               400,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

31 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องทําน้ําเดือด พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25 ลิตร 2 ชุด 150,000.00             150,000.00               150,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 1 เครื่อง 34,500.00               34,500.00                34,500.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate 

stirrer)
1 เครื่อง 30,000.00               30,000.00                30,000.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

34 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เตาเผาไล่ควันแบบมี 6 หลุม 1 เครื่อง 117,500.00             117,500.00               117,500.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง ชั่งน้ําหนักได้สงสดไม่น้อย อย่ร หว่างดําเนินการ
35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

เครองชงทศนยม 4 ตาแหนง ชงนาหนกไดสูงสุดไมนอย

กว่า 220 กรัม
1 เครื่อง 230,000.00             230,000.00               230,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

36 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน่ง ชั่งน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อย

กว่า 4.1 กิโลกรัม
1 เครื่อง 170,000.00             170,000.00               170,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ชุดตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน 1 ชุด 167,300.00             167,300.00               167,300.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) 1 เครื่อง 280,000.00             280,000.00               280,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ (Rotary 

Evaporator)
1 ชุด 545,700.00             545,700.00               545,700.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

40 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titator) 1 เครื่อง 219,600.00             219,600.00               219,600.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

41 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ (RO) 1 ชุด 320,000.00             320,000.00               320,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

42 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 50 มล.(Dispenser) 2 เครื่อง 44,800.00               44,800.00                44,800.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสํารองไฟ 1 เครื่อง 36,400.00               36,400.00                36,400.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้าที่ 3/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

44 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อใยพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 1,200,000.00          1,200,000.00            1,200,000.00        -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

45 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ระบบบําบัดน้ําทิ้งจากห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ 509,500.00             509,500.00               509,500.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

46 ด่านกักสัตว์ลพบุรี เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

47 ด่านกักสัตว์นครราชสีมา กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00               74,900.00                74,900.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

48 ด่านกักสัตว์นครราชสีมา เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00               93,600.00                93,600.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

49 ด่านกักสัตว์นครราชสีมา เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

อย่ร หว่างดําเนินการ
50 ด่านกักสัตว์เชียงใหม่ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

51 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00               74,900.00                74,900.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

52 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00               93,600.00                93,600.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

53 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

54 ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00               74,900.00                74,900.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

55 ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00               93,600.00                93,600.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

56 ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

57 ด่านกักสัตว์สงขลา เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

58 ด่านกักสัตว์สระแก้ว กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00               74,900.00                74,900.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้าที่ 4/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

59 ด่านกักสัตว์สระแก้ว เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00               93,600.00                93,600.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

60 ด่านกักสัตว์สระแก้ว เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

61 ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ คอกพักสุนัขชนิดเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร 20 คอก 330,000.00             330,000.00               330,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

62 ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ โรงเรือนพักสุนัข ขนาด 7.00 x 20.00 เมตร 2 หลัง 851,400.00             851,400.00               851,400.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

63 ด่านกักสัตว์ราชบุรี เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

64 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ตู้ Laminar Flow 1 ตู้ 400,000.00             400,000.00               400,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

เครื่องตรวจเช็คความต้านทานไฟฟ้าในช่องคลอดพร้อม อย่ร หว่างดําเนินการ
65 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

เครองตรวจเชคความตานทานไฟฟาในชองคลอดพรอม

อุปกรณ์
1 ชุด 180,000.00             180,000.00               180,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

66 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 300,000.00             300,000.00               300,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

67 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เครื่องเลเซอร์สําหรับเจาะเปลือกตัวอ่อนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,900,000.00          1,900,000.00            1,900,000.00        -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

68
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ํา 1 ชุด 110,000.00             110,000.00               110,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

69
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟาเรด 4 ชุด 120,000.00             120,000.00               120,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

70
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน  1 เครื่อง 600,000.00             600,000.00               600,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

14 พย.56

71
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง 713,450.00             713,450.00               713,450.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

14 พย.56

72
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

เชียงใหม่
เครื่อง Laparoscope 1 ชุด 550,000.00             550,000.00               550,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

73
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

เชียงใหม่
เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 1 เครื่อง 600,000.00             600,000.00               600,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้าที่ 5/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

74
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

เชียงใหม่
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ํา 1 ชุด 110,000.00             110,000.00               110,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

75
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

เชียงใหม่
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง 713,450.00             713,450.00               713,450.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

76
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สุราษฎร์ธานี
เครื่อง Laparoscope 1 ชุด 550,000.00             550,000.00               550,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

13 พย.56

77
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สุราษฎร์ธานี
เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 1 เครื่อง 600,000.00             600,000.00               600,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

13 พย.56

78
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สุราษฎร์ธานี
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ํา 1 ชุด 110,000.00             110,000.00               110,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

13 พย.56

79
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออก
ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ํา ขนาดไม่ต่ํากว่า 400 ลิตร 1 ตู้ 470,000.00             470,000.00               470,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ศนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ต้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อย อย่ร หว่างดําเนินการ
80

ศูนยวจยและพฒนาการสตวแพทยภาค

ตะวันออก

ตูบมเชอในบรรยากาศคารบอนไดออกไซด ขนาดไมนอย

กว่า 150 ลิตร
1 ตู้ 320,000.00             320,000.00               320,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

81
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออก
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตําแหน่ง 3 เครื่อง 126,000.00             126,000.00               126,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

82
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน 

ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
1 ตู้ 270,000.00             270,000.00               270,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

83
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00             500,000.00               500,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

84
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องตีผสมตัวอย่าง  (Stomacher) 1 เครื่อง 250,000.00             250,000.00               250,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

85
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate 

stirrer)
2 เครื่อง 107,000.00             107,000.00               107,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

86
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 39,600.00               39,600.00                39,600.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

87
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ํานม 1 เครื่อง 484,600.00             484,600.00               484,600.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

88
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00             500,000.00               500,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้าที่ 6/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

89
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 4 ตู้ 1,760,000.00          1,760,000.00            1,760,000.00        -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

90
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00             500,000.00               500,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

91
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00             500,000.00               500,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

92
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 1 ตู้ 440,000.00             440,000.00               440,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

13 พย.56

93
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 1 เครื่อง 185,000.00             185,000.00               185,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

94
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 363,800.00             363,800.00               363,800.00           

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ศนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อย อยู่ระหว่างประกาศสอบ

95
ศูนยวจยและพฒนาการสตวแพทยภาค

ตะวันตก

ูบมเชอในบรรย รบอนไ ออ ไซ ขน ไมนอย

กว่า 150 ลิตร 1 ตู้ 320,000.00             320,000.00               320,000.00           -                   
ู

ราคา กําหนดเปิดซอง 

12 พย.56

96
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก

เครื่องกลั่นน้ําบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/

ชั่วโมง
1 เครื่อง 470,200.00             470,200.00               470,200.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

97
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก
ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR Cabinet) 1 เครื่อง 39,600.00               39,600.00                39,600.00             -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

12 พย.56

98 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate 

stirrer)
1 เครื่อง 53,500.00               53,500.00                53,500.00             

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

99 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00             500,000.00               500,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

100 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก
1 หลัง 33,700.00               33,700.00                33,700.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

101 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00             787,000.00               787,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

102 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก
1 หลัง 33,700.00               33,700.00                33,700.00             -                   อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ประกาศผู้ชนะ 25 ตค.56

103 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00             787,000.00               787,000.00           -                   อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ประกาศผู้ชนะ 25 ตค.56

หน้าที่ 7/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

104 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก
1 หลัง 33,700.00               33,700.00                33,700.00             -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

8 พย.56

105 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00             787,000.00               787,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศสอบ

ราคา กําหนดเปิดซอง 

8 พย.56

106 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี บ้านพักคนงาน   2  ครอบครัว 1 หลัง 627,200.00             627,200.00               627,200.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

107 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก
1 หลัง 33,700.00               33,700.00                33,700.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

108 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00             787,000.00               787,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

109 ด่านกักสัตว์สระบุรี กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00               74,900.00                74,900.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

อย่ร หว่างดําเนินการ
110 ด่านกักสัตว์สระบุรี เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00               93,600.00                93,600.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

111 ด่านกักสัตว์สระบุรี เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

112 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 331,700.00             331,700.00               331,700.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

113 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้เก็บสารเคมี 2 ตู้ 600,000.00             600,000.00               600,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

114 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตําแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 340,000.00             340,000.00               340,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

115 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตําแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 300,000.00             300,000.00               300,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

116 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 520,000.00             520,000.00               520,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

117 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องตีผสมตัวอย่าง  (Stomacher) 1 เครื่อง 250,000.00             250,000.00               250,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

118 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตะเกียงบุนเสนอัตโนมัติ 2 เครื่อง 79,200.00               79,200.00                79,200.00             -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

หน้าที่ 8/10 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

119 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ํากว่า 400 ลิตร 2 ตู้ 420,000.00             420,000.00               420,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

120 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ํา ขนาดไม่ต่ํากว่า 400 ลิตร 1 ตู้ 470,000.00             470,000.00               470,000.00           -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

121 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิสําหรับสาร

พันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 930,000.00             930,000.00               930,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

122 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Automate 

Extraction)
1 เครื่อง 500,000.00             500,000.00               500,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

123 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่

น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 450,000.00             450,000.00               450,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

124 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องปั่นตัวอย่างความเร็วสูง (Minicentrifuge) 1 เครื่อง 100,000.00             100,000.00               100,000.00           
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

อย่ร หว่างดําเนินการ
125 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR carbinet) 3 เครื่อง 118,800.00             118,800.00               118,800.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

126 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน 

ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
1 ตู้ 270,000.00             270,000.00               270,000.00           -                   

อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

127 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่างน้ําร้อนควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 1 เครื่อง 96,000.00               96,000.00                96,000.00             -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

128 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องนับโคโลนี 1 เครื่อง 42,300.00               42,300.00                42,300.00             -                   
อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

129 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate 

stirrer)
9 เครื่อง 481,500.00             481,500.00               481,500.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

130 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 650,000.00             650,000.00               650,000.00           -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

131 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องบดตัวอย่างปราศจากการปนเปื้อนข้ามระบบ

แม่เหล็ก
4 เครื่อง 7,400,000.00          7,400,000.00            7,400,000.00        -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

132 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องแยกชนิดและปริมาณสารด้วยก๊าซโครมาโตกราฟ

แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 3,900,600.00          3,900,600.00            3,900,600.00        -                   

อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

133 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ชุดสกัดสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนด้วยความดันและ

อุณหภูมิสูง
1 ชุด 8,000,000.00          8,000,000.00            8,000,000.00        -                   

อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)
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ลําดับ

ที่
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอน
การดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

134 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas 

Chromatography พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00        -                   

อยู่ระหว่างประกาศร่าง 

ขอบเขตงาน (TOR)

135 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real 

time PCR) พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 2,500,000.00          2,500,000.00            2,500,000.00        -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

136 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก
1 หลัง 33,700.00               33,700.00                33,700.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

137 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00             787,000.00               787,000.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

138 กองสารวัตรและกักกัน กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00               74,900.00                74,900.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

139 กองสารวัตรและกักกัน เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00               93,600.00                93,600.00             -                   
อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

อย่ร หว่างดําเนินการ
140 กองสารวัตรและกักกัน เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00               32,100.00                32,100.00             -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

141
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอ

ด่านซ้าย จังหวัดเลย
โรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 8x10 เมตร 1 หลัง 447,900.00             447,900.00               447,900.00           -                   

อยู่ระหว่างดําเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง

 รวมทั้งสิ้น 95,649,100.00      95,649,100.00        -                       95,649,100.00     -                -                 

 ค่าครุภัณฑ์ 93,213,100.00      93,213,100.00        -                       93,213,100.00     -                -                 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,436,000.00        2,436,000.00          -                       2,436,000.00      -                -                 
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