




ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

1 กรมปศุสัตว์ ชุดไมค์ประชุม 1 ชุด 9,587.00            9,587.00                 -                        9,587.00                 -                      โอนเงินกลับครั้งที่ 303

2 กรมปศุสัตว์
ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas 

Chromatography พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 67,890.00          (66,990.00)         900.00                    -                        900.00                   -                      โอนเงินกลับครั้งที่ 168

ขอใช้เหลือจ่าย กผง ครั้งที่ 232 = 7731,กทม ครั้งที่ 235

 = 59000,อยส ครั้งที่ 249 = 259

3 กรมปศุสัตว์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real 

time PCR) พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 20,000.00          (14,263.00)         5,737.00                 -                        5,737.00                 -                      โอนเงินกลับครั้งที่ 168 อยส ครั้งที่ 249 = 14263

4 กรมปศุสัตว์ อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ํา 3 ชุด 8,095.00            (7,421.00)           674.00                    -                        674.00                   -                      โอนเงินกลับครั้งที่ 143,148,167
ขอใช้เหลือจ่าย ศบส.สุราษ ครั้งที่ 247 = 5000,สลก ครั้ง

ที่ 253 = 680,สสช ครั้งที่ 261 = 1741

5 กรมปศุสัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
2 คัน 114,000.00        (113,989.00)        11.00                     -                        11.00                     -                      โอนเงินกลับครั้งที่ 126

ขอใช้เหลือจ่าย กค ครั้งที่ 241=77580,สลก ครั้งที่ 253 =

 36420

6 กรมปศุสัตว์ บ้านพักคนงาน   2  ครอบครัว 1 หลัง 1,200.00            1,200.00                 -                        1,200.00                 -                      โอนเงินกลับครั้งที่ 148

7 กรมปศุสัตว์ โรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 8x10 เมตร 1 หลัง 87,900.00          (80,800.00)         7,100.00                 -                        7,100.00                 -                      โอนเงินกลับครั้งที่ 148
ขอใช้เหลือจ่าย ดาวเด่น 9 แห่ง ครั้งที่ 231 =60000,

ศวป.2 ครั้งที่ 252 = 5800,กค ครั้งที่  = 15000

8 กรมปศุสัตว์
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง ชั่งน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อย

กว่า 220 กรัม
1 เครื่อง 121,930.00        (121,914.00)        16.00                     -                        16.00                     -                      โอนเงินกลับครั้งที่ 158

ขอใช้เหลือจ่าย กค ครั้งที่ 224 =21930 ,กผง ครั้งที่ 240

 = 484,สลก ครั้งที่ 233 = 99500

9 กรมปศสัตว์ ระบบบําบัดน้ําทิ้งจากห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ 500 00 500 00 500 00 โอนเงินกลับครั้งที่ 158

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจําเดือน สิงหาคม 2557   (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557)

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

9 กรมปศุสตว ระบบบาบดนาทงจากหองปฏบตการ 1 ระบบ 500.00            500.00                  -                      500.00                 -                    โอนเงินกลับครังที 158

10 สํานักงานเลขานุการกรม
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4 เครื่อง 59,749.00          59,749.00                59,748.80               0.20                       59,748.80           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 253

11 สํานักงานเลขานุการกรม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง 34,240.00          34,240.00                34,240.00               -                        34,240.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 253

12 สํานักงานเลขานุการกรม ระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ 99,500.00          99,500.00                99,500.00               -                        99,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 233

13 สํานักงานเลขานุการกรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัด

ปทุมธานี
1 แห่ง 1,095,680.00      1,095,680.00           1,095,680.00          -                        1,095,680.00         รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 337

14 กองการเจ้าหน้าที่
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
5 เครื่อง 99,778.00          99,778.00                99,777.50               0.50                       99,777.50           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 255

15 กองคลัง ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน 1 ชุด 96,300.00          96,300.00                96,300.00               -                        96,300.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 224

16 กองคลัง
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4 เครื่อง 87,740.00          87,740.00                87,740.00               -                        87,740.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 241

17 กองคลัง ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1    ตู้ 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 264

18 กองแผนงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง 74,100.00          74,100.00                74,100.00               -                        74,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 232

19 กองแผนงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 22,000.00          22,000.00                21,999.20               0.80                       21,999.20           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 232

20 กองแผนงาน เครื่องเจาะไฟฟ้า 1 เครื่อง 27,285.00          27,285.00                27,285.00               -                        27,285.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 182

21 กองแผนงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 21,900.00          21,900.00                21,900.00               -                        21,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 251

หน้าที่ 1/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

22 กองแผนงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง 74,100.00          74,100.00                74,100.00               -                        74,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 251

23 กองแผนงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 24,700.00          24,700.00                24,700.00               -                        24,700.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 377

24 กองแผนงาน
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้

ครั้งละ 20 แผ่น
3 เครื่อง 31,202.00          31,202.00                31,201.20               0.80                       31,201.20           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 240

25 ศูนย์สารสนเทศ
ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2 เฟส 12 ช่อง เมนเบรกเกอร์ 50 แอมป์

 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์
1 ตู้ 13,910.00          13,910.00                13,910.00               -                        13,910.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 254

26 ศูนย์สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้คบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง 98,800.00          98,800.00                98,800.00               -                        98,800.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 236

27 ศูนย์สารสนเทศ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single 

Window (NSW)
1 ระบบ 20,838,200.00     (48,200.00)         20,790,000.00          20,790,000.00         -                        20,790,000.00       รอส่งมอบ โอนกลับครั้งที่ 226

28 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
15 เครื่อง 264,825.00        264,825.00              264,825.00             -                        264,825.00           รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 361

29 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง 49,755.00          49,755.00                49,755.00               -                        49,755.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 361

30 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ตู้เหล็กเก็บถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แบบ 2 ประตู 

พร้อมตัวยึดถังก๊าซและสายซิลิโคน ขนาด 5 มม. รวมค่า

ดําเนินการ

1 งาน 62,900.00          62,900.00                62,900.00               -                        62,900.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 357

ั ั ์ ่ ิ ื่ ื่ ( ) ิ ่ ้ โ ั ั้ ี่31 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครือง Hybridizer 1 เครือง 400,000.00       (121,800.00)     278,200.00            278,200.00            -                      278,200.00       -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 126

32 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00         (2,000.00)           148,000.00              148,000.00             -                        148,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 126

33 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 3 ตู้ 1,500,000.00      (66,414.00)         1,433,586.00           1,433,586.00          -                        1,433,586.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 167

34 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อย

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

35 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องหล่อเย็นด้วยระบบน้ําหมุนเวียน 1 เครื่อง 500,000.00         500,000.00              500,000.00             -                        500,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

36 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 3 ตู้ 1,320,000.00      (125,000.00)       1,195,000.00           1,194,999.99          0.01                       1,194,999.99      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 126

37 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา  พร้อมอุปกรณ์

ถ่ายภาพและชุดประมวลผล
2 เครื่อง 1,600,000.00      (20,000.00)         1,580,000.00           1,580,000.00          -                        1,580,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ .126

38 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องกลั่นน้ําบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/

ชั่วโมง
1 เครื่อง 470,200.00         (200.00)             470,000.00              470,000.00             -                        470,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 126

39 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
เครื่องมือสอบเทียบ Micropipette และ Multichannel

 pipette พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 1,800,000.00      (5,000.00)           1,795,000.00           1,795,000.00          -                        1,795,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 126

40 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสสินทรัพย์ 

100000019379
1 เครื่อง 5,457.00            5,457.00                 5,457.00                -                        5,457.00            -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 261

41 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสสินทรัพย์ 

100000024399
1 เครื่อง 9,416.00            9,416.00                 9,416.00                -                        9,416.00            -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 261

หน้าที่ 2/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

42 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสสินทรัพย์ 

100000024388
1 เครื่อง 9,202.00            9,202.00                 9,202.00                -                        9,202.00            -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 261

43 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสสินทรัพย์ 

100000000484
1 เครื่อง 5,724.50            5,724.50                 5,724.50                -                        5,724.50            -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 261

44 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสสินทรัพย์ 

100000024389
1 เครื่อง 7,115.50            7,115.50                 7,115.50                -                        7,115.50            -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 261

45
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยประจํา

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

46 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

200 ลิตร
2 ตู้ 400,000.00         (158,180.00)       241,820.00              241,820.00             -                        241,820.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

47 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
เครื่องชั่งน้ําหนักสําหรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณความชื้น

ของวัคซีนแบบอัตโนมัติ
1 เครื่อง 123,100.00         (10,100.00)         113,000.00              113,000.00             -                        113,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

48 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์
ตู้ดูดควันพิษชนิดกําจัดไอกรด ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 

เมตร
1 ตู้ 450,000.00         (85,000.00)         365,000.00              365,000.00             -                        365,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

49 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์ ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร 1 ตู้ 400,000.00         (1,960.00)           398,040.00              398,040.00             -                        398,040.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

50
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

1 เครื่อง 37 000 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 22050
สินค้าปศุสัตว์ แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู

1 เครอง 37,000.00        37,000.00              37,000.00              -                      37,000.00         -                    เบกจายแลว ขอใชเหลอจาย ครงท 220

51 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
6 เครื่อง 90,000.00          90,000.00                87,954.00               2,046.00                 87,954.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 367

52 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 2 เครื่อง 36,000.00          36,000.00                27,820.00               8,180.00                 27,820.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 367

53 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง 75,000.00          75,000.00                75,000.00               -                        75,000.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 364

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

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (66,000.00)         830,000.00              830,000.00             -                        830,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 126

55 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00              349,890.00             110.00                   349,890.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

56 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ 1 เครื่อง 60,000.00           60,000.00                60,000.00               -                        60,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

57 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00              349,890.00             110.00                   349,890.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

58 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00              349,890.00             110.00                   349,890.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

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

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (48,000.00)         848,000.00              848,000.00             -                        848,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 126

60 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00              349,890.00             110.00                   349,890.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 3/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

61 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 1 เครื่อง 18,000.00          18,000.00                18,000.00               -                        18,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 362

62 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟาเรด 2 ชุด 60,000.00           60,000.00                59,920.00               80.00                     59,920.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

63 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00              349,890.00             110.00                   349,890.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

64 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง กล้องส่องทางไกล 2 กล้อง 20,000.00           20,000.00                20,000.00               -                        20,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

65 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 33,000-400/230 โวลท์ ขนาด

 50 เควีเอ
1 เครื่อง 190,614.00        190,614.00              190,613.01             0.99                       190,613.01         -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 247

66 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00              349,890.00             110.00                   349,890.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

67 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 12,198.00          12,198.00                12,198.00               -                        12,198.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 340

68 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4 เครื่อง 66,340.00          66,340.00                66,340.00               -                        66,340.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 340

ํ ั ั ั ์ ื่ ิ ์โ ้ ้ ํ ั ป ื่ ่ โ ป ี่ ป ํ ิ ั้ ี่69 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครือง 16,585.00        16,585.00              16,585.00              -                      16,585.00           รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 340

70 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 7,918.00            7,918.00                 7,918.00                -                        7,918.00               รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 340

71 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง 14,980.00          14,980.00                14,980.00               -                        14,980.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 340

72 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 231

73 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 22,000.00          22,000.00                21,800.00               200.00                   21,800.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 368

74 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ต่อเติมปรับปรุงอาคารโรงบ่มเมล็ดพันธุ์เป็นห้องประชุม 1 หลัง 102,160.00        102,160.00              102,160.00             -                        102,160.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง งดําเนินงาน ครั้งที่ 379

75 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 60V 60A 1 เครื่อง 5,136.00            5,136.00                 5,136.00                -                        5,136.00            -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 179

76 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 231

77 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เตาเผาไฟฟ้า ขนาดความจุ 45 ลิตร 1 เครื่อง 500,000.00         (9,000.00)           491,000.00              491,000.00             -                        491,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

78 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection

 oven) ขนาดความจุ 53 ลิตร
1 ตู้ 70,000.00           (300.00)             69,700.00                69,700.00               -                        69,700.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

79 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ตู้อบชนิดมีพัดลมระบายอากาศ (Force air convection

 oven) ขนาดความจุ 240 ลิตร
1 ตู้ 170,000.00         (7,100.00)           162,900.00              162,900.00             -                        162,900.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

หน้าที่ 4/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

80 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ตู้ควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี 2 ตู้ 400,000.00         (2,500.00)           397,500.00              397,500.00             -                        397,500.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

81 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องทําน้ําเดือด พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25 ลิตร 2 ชุด 150,000.00         150,000.00              150,000.00             -                        150,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

82 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 1 เครื่อง 34,500.00           34,500.00                34,500.00               -                        34,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

83 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate 

stirrer)
1 เครื่อง 30,000.00           (1,000.00)           29,000.00                29,000.00               -                        29,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

84 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เตาเผาไล่ควันแบบมี 6 หลุม 1 เครื่อง 117,500.00         (2,000.00)           115,500.00              115,500.00             -                        115,500.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

85 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง ชั่งน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อย

กว่า 220 กรัม
1 เครื่อง 230,000.00         (121,930.00)       108,070.00              108,070.00             -                        108,070.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

86 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน่ง ชั่งน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อย

กว่า 4.1 กิโลกรัม
1 เครื่อง 170,000.00         (53,905.00)         116,095.00              116,095.00             -                        116,095.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

87 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ชุดตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน 1 ชุด 167,300.00         (43,715.00)         123,585.00              123,585.00             -                        123,585.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

์ ิ ั ั ั ์ ี ้ ไ ( d) ื่ ( ) ิ ่ ้ โ ั ั้ ี่88 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) 1 เครือง 280,000.00       (1,600.00)         278,400.00            278,400.00            -                      278,400.00       -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

89 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ (Rotary 

Evaporator)
1 ชุด 545,700.00         (4,000.00)           541,700.00              541,700.00             -                        541,700.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

90 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titator) 1 เครื่อง 219,600.00         (48,400.00)         171,200.00              171,200.00             -                        171,200.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

91 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ (RO) 1 ชุด 320,000.00         (46,936.00)         273,064.00              273,064.00             -                        273,064.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

92 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 50 มล.(Dispenser) 2 เครื่อง 44,800.00           (20,832.00)         23,968.00                23,968.00               -                        23,968.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

93 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสํารองไฟ 1 เครื่อง 36,400.00           (400.00)             36,000.00                36,000.00               -                        36,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

94 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อใยพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 1,200,000.00      (4,000.00)           1,196,000.00           1,196,000.00          -                        1,196,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

95 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ระบบบําบัดน้ําทิ้งจากห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ 509,500.00         (500.00)             509,000.00              509,000.00             -                        509,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

96 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 231

97 สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4 เครื่อง 77,040.00          77,040.00                77,040.00               -                        77,040.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 369

98 สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง 50,397.00          50,397.00                50,397.00               -                        50,397.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 369

หน้าที่ 5/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

99 สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
9 เครื่อง 52,965.00          52,965.00                52,965.00               -                        52,965.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 369

100 ด่านกักสัตว์ลพบุรี เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

101 ด่านกักสัตว์นครราชสีมา กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00           74,900.00                74,900.00               -                        74,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

102 ด่านกักสัตว์นครราชสีมา เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00           93,600.00                93,600.00               -                        93,600.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

103 ด่านกักสัตว์นครราชสีมา เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

104 ด่านกักสัตว์เชียงใหม่ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

105 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00           74,900.00                74,900.00               -                        74,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

106 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00           93,600.00                93,600.00               -                        93,600.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

่ ั ั ์ ี ื่ ปั่ ี โ ิ ( f ) ื่ ิ ่ ้107 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี เครืองปันฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครือง 32,100.00         32,100.00              32,100.00              -                      32,100.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

108 ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00           74,900.00                74,900.00               -                        74,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

109 ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00           93,600.00                93,600.00               -                        93,600.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

110 ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

111 ด่านกักสัตว์สงขลา เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

112 ด่านกักสัตว์สงขลา
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 (100) แอมป์ ระบบ 3 เฟส 380 

โวลท์
1 เครื่อง -                    10,407.00          10,407.00                10,406.52               0.48                       10,406.52           -                      เบิกจ่ายแล้ว รับโอนเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 101

113 ด่านกักสัตว์สระแก้ว กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00           74,900.00                74,900.00               -                        74,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

114 ด่านกักสัตว์สระแก้ว เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00           93,600.00                93,600.00               -                        93,600.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

115 ด่านกักสัตว์สระแก้ว เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

116 ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ คอกพักสุนัขชนิดเคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร 20 คอก 330,000.00         330,000.00              330,000.00             -                        330,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

117 ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ โรงเรือนพักสุนัข ขนาด 7.00 x 20.00 เมตร 2 หลัง 851,400.00         (3,400.00)           848,000.00              848,000.00             -                        848,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 205

หน้าที่ 6/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

118 ด่านกักสัตว์ราชบุรี เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

119 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ตู้ Laminar Flow 1 ตู้ 400,000.00         (500.00)             399,500.00              399,500.00             -                        399,500.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

120 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
เครื่องตรวจเช็คความต้านทานไฟฟ้าในช่องคลอดพร้อม

อุปกรณ์
1 ชุด 180,000.00         (500.00)             179,500.00              179,500.00             -                        179,500.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

121 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 300,000.00         (500.00)             299,500.00              299,500.00             -                        299,500.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

122 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เครื่องเลเซอร์สําหรับเจาะเปลือกตัวอ่อนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,900,000.00      (9,000.00)           1,891,000.00           1,891,000.00          -                        1,891,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

123
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ํา 1 ชุด 110,000.00         (1,700.00)           108,300.00              108,300.00             -                        108,300.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

124
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
2 เครื่อง 74,000.00          74,000.00                74,000.00               -                        74,000.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน  ครั้งที่ 359

125
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
กล้องวงจรปิด CCTV แบบอินฟาเรด 4 ชุด 120,000.00         (22,200.00)         97,800.00                97,800.00               -                        97,800.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกับครั้งที่ 148

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
ื่ ่ ็ ั ่ ื่ ( ) ิ ่ ้ โ ิ ั ั้ ี่126

นูยวจย ร สมเ ยมแล

เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
เครืองแช่แข็งตัวอ่อน  1 เครือง 600,000.00       (9,000.00)         591,000.00            591,000.00            -                      591,000.00       -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกับครั้งที่ 148

127
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง 713,450.00         (28,450.00)         685,000.00              685,000.00             -                        685,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกับครั้งที่ 148

128
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
ปืนฉีดตัวอ่อน (Embryo Transfer Gun) 2 อัน 10,635.00          10,635.00                10,635.00               -                        10,635.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 342

129
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
เครื่อง Laparoscope 1 ชุด 550,000.00         (5,000.00)           545,000.00              545,000.00             -                        545,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

130
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 1 เครื่อง 600,000.00         (9,000.00)           591,000.00              591,000.00             -                        591,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

131
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ํา 1 ชุด 110,000.00         (1,395.00)           108,605.00              108,605.00             -                        108,605.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

132
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง 713,450.00         (28,450.00)         685,000.00              685,000.00             -                        685,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

133
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
เครื่อง Laparoscope 1 ชุด 550,000.00         (5,000.00)           545,000.00              545,000.00             -                        545,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โนกลับครั้งที่ 167

134
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 1 เครื่อง 600,000.00         (9,000.00)           591,000.00              591,000.00             -                        591,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โนกลับครั้งที่ 167

135
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ํา 1 ชุด 110,000.00         (5,000.00)           105,000.00              105,000.00             -                        105,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โนกลับครั้งที่ 167

136 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 เครื่องถ่ายเอกสารแบบพกพา 1 เครื่อง 38,160.00          38,160.00                38,156.20               3.80                       38,156.20             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 352

หน้าที่ 7/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

137 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
1 เครื่อง 33,000.00          33,000.00                33,000.00               -                        33,000.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 352

138 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
2 เครื่อง 37,400.00          37,400.00                37,400.00               -                        37,400.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 352

139 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า

 16 ล้านพิกเซล
1 เครื่อง 7,990.00            7,990.00                 7,990.00                -                        7,990.00               รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 352

140 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 1 เครื่อง 15,700.00          15,700.00                15,700.00               -                        15,700.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 352

141 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 18,700.00          18,700.00                18,700.00               -                        18,700.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 352

142 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง 5,100.00            5,100.00                 5,100.00                -                        5,100.00               รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 352

143 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 เครื่องตัดปากไก่ 1 เครื่อง 5,800.00            5,800.00                 5,800.00                -                        5,800.00            -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 252

144
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออก
ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ํา ขนาดไม่ต่ํากว่า 400 ลิตร 1 ตู้ 470,000.00         (1,000.00)           469,000.00              469,000.00             -                        469,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อย
้ ิ ่ ้145

นูยวจยแล ฒน รส วแ ยภ

ตะวันออก

บูมเชอในบรรย รบอนไ ออ ไซ ขน ไมนอย

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

146
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

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

147 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3 ชุดไมค์ประชุม 1 ชุด 59,407.00          59,407.00                59,406.40               0.60                       59,406.40           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 189

148 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
2 เครื่อง 74,000.00          74,000.00                74,000.00               -                        74,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 350

149
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องตีผสมตัวอย่าง  (Stomacher) 1 เครื่อง 250,000.00         (9,250.00)           240,750.00              240,750.00             -                        240,750.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 167

150
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate 

stirrer)
2 เครื่อง 107,000.00         (47,080.00)         59,920.00                59,920.00               -                        59,920.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 167

151
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 39,600.00           (4,985.50)           34,614.50                34,614.50               -                        34,614.50           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 167

152
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ํานม 1 เครื่อง 484,600.00         (8,503.50)           476,096.50              476,096.50             -                        476,096.50         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 167

153
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
5 เครื่อง 75,000.00          75,000.00                75,000.00               -                        75,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 351

154
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

แบบที่ 1
1 เครื่อง 22,000.00          22,000.00                22,000.00               -                        22,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 351

155
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00         (20,105.00)         479,895.00              479,895.00             -                        479,895.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 167

หน้าที่ 8/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

156
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 4 ตู้ 1,760,000.00      (20,000.00)         1,740,000.00           1,740,000.00          -                        1,740,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 167

157 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 363

158 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง 30,000.00          30,000.00                30,000.00               -                        30,000.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 363

159 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 363

160
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00         (10,047.00)         489,953.00              489,953.00             -                        489,953.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว  

161
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00         (10,047.00)         489,953.00              489,953.00             -                        489,953.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

162
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

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

163 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 ชุดไมค์ประชุม 1 ชุด 59,407.00          59,407.00                59,406.40               0.60                       59,406.40           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 189

ํ ั ป ั ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

ื่ ่ โ ป ี่ ป ํ ิ ั้ ี่164 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
เ รอ อม วเ อร ส รบ นปร มวล ล แบบ

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครือง 57,980.00        57,980.00              57,980.00              -                      57,980.00           รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 378

165 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 28,990.00          28,990.00                28,990.00               -                        28,990.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 378

166
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก
อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 1 เครื่อง 185,000.00         (73,720.00)         111,280.00              111,280.00             -                        111,280.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

167
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 363,800.00         (800.00)             363,000.00              363,000.00             -                        363,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

168
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก

ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่น้อย

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

169
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก

เครื่องกลั่นน้ําบริสุทธิ์ชนิดกลั่นครั้งเดียว ขนาด 8 ลิตร/

ชั่วโมง
1 เครื่อง 470,200.00         (200.00)             470,000.00              470,000.00             -                        470,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกับครั้งที่ 154

170
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก
ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR cabinet) 1 เครื่อง 39,600.00           (5,360.00)           34,240.00                34,240.00               -                        34,240.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกับครั้งที่ 154

171 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 ชุดไมค์ประชุม 1 ชุด 49,820.00          49,820.00                49,819.20               0.80                       49,819.20           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 189 และโอนกลับครั้งที่ 303

172 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate 

stirrer)
1 เครื่อง 53,500.00           (28,890.00)         24,610.00                24,610.00               -                        24,610.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

173 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00         (16,574.00)         483,426.00              483,426.00             -                        483,426.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

174 สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง 44,000.00          44,000.00                43,694.00               306.00                   43,694.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 235

หน้าที่ 9/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

175 สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                14,966.00               34.00                     14,966.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 235

176 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง 30,000.00          30,000.00                30,000.00               -                        30,000.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 339

177 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

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

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

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

179 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 231

180 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 231

181 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก
1 หลัง 33,700.00           (1,700.00)           32,000.00                32,000.00               -                        32,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

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

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00         (71,000.00)         716,000.00              716,000.00             -                        716,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

ํ ั ป ั ์ ั ั
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

ื่ ิ ่ ้ ใ ้ ิ ื ่ ั้ ี่183 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เ รอ อม วเ อรส รบ นส น น (จอขน ไม

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครือง 13,850.00        13,850.00              13,850.00              -                      13,850.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 231

184 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
3 เครื่อง 45,000.00          45,000.00                45,000.00               -                        45,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 227

185 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา

กว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

1 คัน -                    714,000.00        714,000.00              714,000.00             -                        714,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 207

186 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 231

187 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก
1 หลัง 33,700.00           (200.00)             33,500.00                33,500.00               -                        33,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

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

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00         (500.00)             786,500.00              786,500.00             -                        786,500.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 143

189 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี บ้านพักคนงาน   2  ครอบครัว 1 หลัง 627,200.00         (1,200.00)           626,000.00              626,000.00             -                        626,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

190 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

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

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

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

192 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง 30,000.00          30,000.00                30,000.00               -                        30,000.00           -                      โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 338

193 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 14,885.00          14,885.00                14,885.00               -                        14,885.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 231

หน้าที่ 10/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

194 ด่านกักสัตว์สระบุรี กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00           74,900.00                74,900.00               -                        74,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

195 ด่านกักสัตว์สระบุรี เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00           93,600.00                93,600.00               -                        93,600.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

196 ด่านกักสัตว์สระบุรี เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

197 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 331,700.00         (103,700.00)       228,000.00              228,000.00             -                        228,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

198 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้เก็บสารเคมี 2 ตู้ 600,000.00         (4,000.00)           596,000.00              596,000.00             -                        596,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

199 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตําแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 340,000.00         (126,107.00)       213,893.00              213,893.00             -                        213,893.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

200 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ตําแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 300,000.00         (123,130.00)       176,870.00              176,870.00             -                        176,870.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

201 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เตาเผาพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 520,000.00         (121,000.00)       399,000.00              399,000.00             -                        399,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

ํ ั ิ ้ ป ั ์ ื่ ี ั ่ ( h ) ื่ ( ) ิ ่ ้ โ ั ั้ ี่202 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครืองตีผสมตัวอย่าง  (Stomacher) 1 เครือง 250,000.00       (120,445.00)     129,555.00            129,555.00            -                      129,555.00       -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

203 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตะเกียงบุนเสนอัตโนมัติ 2 เครื่อง 79,200.00           (30,200.00)         49,000.00                49,000.00               -                        49,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

204 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ํากว่า 400 ลิตร 2 ตู้ 420,000.00         (95,000.00)         325,000.00              325,000.00             -                        325,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

205 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ํา ขนาดไม่ต่ํากว่า 400 ลิตร 1 ตู้ 470,000.00         (4,300.00)           465,700.00              465,700.00             -                        465,700.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

206 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องปั่นตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิสําหรับสาร

พันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 930,000.00         (342,000.00)       588,000.00              588,000.00             -                        588,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

207 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Automate 

Extraction)
1 เครื่อง 500,000.00         (50,000.00)         450,000.00              450,000.00             -                        450,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

208 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่

น้อยกว่า 650 ลิตร พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 450,000.00         (80,445.00)         369,555.00              369,555.00             -                        369,555.00           รอส่งมอบ โอนกลับครั้งที่ 168

209 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องปั่นตัวอย่างความเร็วสูง (Minicentrifuge) 1 เครื่อง 100,000.00         (3,700.00)           96,300.00                96,300.00               -                        96,300.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

210 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR (PCR carbinet) 3 เครื่อง 118,800.00         (50,245.00)         68,555.00                68,555.00               -                        68,555.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

211 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน 

ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
1 ตู้ 270,000.00         (3,000.00)           267,000.00              267,000.00             -                        267,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

212 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่างน้ําร้อนควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 1 เครื่อง 96,000.00           (500.00)             95,500.00                95,500.00               -                        95,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

หน้าที่ 11/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

213 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องนับโคโลนี 1 เครื่อง 42,300.00           (12,340.00)         29,960.00                29,960.00               -                        29,960.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

214 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate 

stirrer)
9 เครื่อง 481,500.00         (183,200.00)       298,300.00              298,300.00             -                        298,300.00           รอส่งมอบ โอนกลับครั้งที่ 168

215 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 650,000.00         (6,500.00)           643,500.00              643,500.00             -                        643,500.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

216 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องบดตัวอย่างปราศจากการปนเปื้อนข้ามระบบ

แม่เหล็ก
4 เครื่อง 7,400,000.00      (60,000.00)         7,340,000.00           7,340,000.00          -                        7,340,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

217 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องแยกชนิดและปริมาณสารด้วยก๊าซโครมาโตกราฟ

แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 3,900,600.00      (101,600.00)       3,799,000.00           3,799,000.00          -                        3,799,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

218 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ชุดสกัดสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนด้วยความดันและ

อุณหภูมิสูง
1 ชุด 8,000,000.00      (25,000.00)         7,975,000.00           7,975,000.00          -                        7,975,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

219 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Gas 

Chromatography พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 2,500,000.00      (67,890.00)         2,432,110.00           2,432,110.00          -                        2,432,110.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

220 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real 

time PCR) พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 2,500,000.00      (20,000.00)         2,480,000.00           2,480,000.00          -                        2,480,000.00      -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 168

ํ ั ิ ้ ป ั ์ ป ์ ั ( ) ่ ื่ ่ โ ป ี่ ป ํ ิ ั้ ี่221 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 SWITCH) แบบ 24 ช่อง 1 เครือง 92,341.00        92,341.00              92,341.00              -                      92,341.00           รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน  ครั้งที่ 360

222 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4 เครื่อง 73,616.00          73,616.00                73,616.00               -                        73,616.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน  ครั้งที่ 360

223 ด่านกักสัตว์สุวรรณภูมิ
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
3 เครื่อง 45,000.00          45,000.00                44,999.96               0.04                       44,999.96             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน  ครั้งที่ 370

224 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

เหล็ก
1 หลัง 33,700.00           (700.00)             33,000.00                33,000.00               -                        33,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

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

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00         (10,000.00)         777,000.00              777,000.00             -                        777,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

226 กองสารวัตรและกักกัน โต๊ะห้องประชุม 1 ชุด 17,120.00          17,120.00                17,120.00               -                        17,120.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 242

227 กองสารวัตรและกักกัน กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง 74,900.00           74,900.00                74,900.00               -                        74,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

228 กองสารวัตรและกักกัน เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรั่ม (centrifuge) 1 เครื่อง 93,600.00           93,600.00                93,600.00               -                        93,600.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

229 กองสารวัตรและกักกัน เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 32,100.00           32,100.00                32,100.00               -                        32,100.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

230 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4 เครื่อง 59,920.00          59,920.00                59,920.00               -                        59,920.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 341

231 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 24,610.00          24,610.00                24,610.00               -                        24,610.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 341

หน้าที่ 12/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



ลําดับที่ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ
 ผลการจัดซื้อ/

จัดจ้าง (ก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ GFMIS)

 งบประมาณคงเหลือ
หลังก่อหนี้ผูกพันใน

ระบบ GFMIS
 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดําเนินการ  หมายเหตุ

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน (จํานวนเงิน) (จํานวนเงิน)

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

232
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ 

อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 8x10 เมตร 1 หลัง 447,900.00         (87,900.00)         360,000.00              360,000.00             -                        360,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 148

233 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ชุดห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 1 ชุด 92,448.00          92,448.00                92,448.00               -                        92,448.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 249

234
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส แบบแนวนอน 

ความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร
1 ตู้ 270,000.00         (10,000.00)         260,000.00              260,000.00             -                        260,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

235
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class ll) 1 ตู้ 500,000.00         (12,080.00)         487,920.00              487,920.00             -                        487,920.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 158

236
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

ตอนล่าง
อ่างน้ําควบคุมอุณภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร 1 เครื่อง 32,000.00          32,000.00                32,000.00               -                        32,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 172

237
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

ตอนล่าง

เครื่องล้างทําความสะอาดวัสดุด้วยความถี่สูง 

(Ultrasonic cleaner) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

26 ลิตร

1 เครื่อง 78,900.00          78,900.00                78,900.00               -                        78,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว
ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 172 และโอนกลับ 

ครั้งที่ 243

238
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

ตอนล่าง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 786,000.00        786,000.00              786,000.00             -                        786,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 173

239
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

ตอนล่าง
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 33,700.00          33,700.00                33,700.00               -                        33,700.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย โอนครั้งที่ 173

240
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

ตอนล่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 5 เครื่อง 74,500.00          74,500.00                74,500.00               -                        74,500.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 365

241
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 

ตอนล่าง

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง 39,800.00          39,800.00                39,800.00               -                        39,800.00             รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน ครั้งที่ 365

242
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 15,000.00          15,000.00                15,000.00               -                        15,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 231

243
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ตะวันตก
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง 120,000.00        120,000.00              120,000.00             -                        120,000.00           รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน  ครั้งที่ 371

244
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ตะวันตก
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง 5,100.00            5,100.00                 5,100.00                -                        5,100.00               รอส่งมอบ โอนเปลี่ยนแปลง งบดําเนินงาน  ครั้งที่ 371

 รวมทั้งสิ้น 95,649,100.00   304,904.00      2,865,608.00    98,819,612.00        98,782,371.38       37,240.62             74,395,556.22   24,386,815.16     

 ค่าครุภัณฑ์ 93,213,100.00   304,904.00      1,751,968.00    95,269,972.00        95,241,531.38       28,440.62             71,950,396.22   23,291,135.16     

รวมทั้งสิ้น 2,436,000.00     -                 1,113,640.00    3,549,640.00         3,540,840.00        8,800.00               2,445,160.00     1,095,680.00       

หน้าที่ 13/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)


