






 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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 ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร 50 ใบ -                      64,082.00          (64,000.00)       82.00                   82.00                  -                      

ขอใช้ครั้งที่ 181 = 99800,178=

87,470,182=69790,179 = 

62600,180=95658,183=166,000 และ

โอนเปลี่ยนแปลงงบดําเนินงาน ครั้งที่ 

183=64,000

รับโอนเงินกลับครั้งที่ 181

2 กรมปศุสัตว์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real 

Time PCR) พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด -                      6,389.00            (6,000.00)        389.00                 389.00                 -                      

ขอใช้ครั้งที่ 148 = 4953,ครั้งที่ 149 =

658,โอนเปลียนแปลงงบดําเนินงาน-ครั้ง

ที่ 183 = 6000

รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

3 กรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
19  เครื่อง -                      25,433.00          (25,000.00)       433.00                 -                     433.00                 -                      

ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 25867,โอน

เปลี่ยนแปลงงบดําเนินงาน ครั้งที่ 183 =

25000

รับโอนเงิน ครั้งที่ 145

4 กรมปศุสัตว์ เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ 1  เครื่อง 50,000.00          (15,200.00)       34,800.00             34,800.00            -                      
โอนเปลี่ยนแปลงงบดําเนินงาน ครั้งที่ 

183=15200
รับโอนเงิน ครั้งที่ 183

5 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 2 สํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
1 แห่ง 108,800.00         108,800.00           108,800.00           -                      

ขอใช้ครั้งที่ 186=90000,187=

91200,188=75000
รับโอนเงินกลับครั้งที่ 186

6 กรมปศุสัตว์
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 

แรงม้า
1 คัน -                      1,418.00            (1,300.00)        118.00                 118.00                 -                      

ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 3582 ,โอน

เปลี่ยนแปลงงบดําเนินงาน ครั้งที่ 183=

1300

รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

ได้รับตาม พรบ.

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจําเดือน  มีนาคม 2558   (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

7 กรมปศุสัตว์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา 1 แห่ง 10,414.00          10,414.00             10,414.00            -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

8 กรมปศุสัตว์ เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ 1 เครื่อง -                      780.00              780.00                 780.00                 -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

9 กรมปศุสัตว์ เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ 1 เครื่อง -                      780.00              780.00                 780.00                 -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

10 กรมปศุสัตว์ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) 3 ตู้ -                      6,000.00            6,000.00               6,000.00              -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

11 กรมปศุสัตว์
ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่

น้อยกว่า 150 ลิตร
1 ตู้ -                      91,150.00          91,150.00             91,150.00            -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

12 กรมปศุสัตว์ เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เครื่อง -                      2,140.00            2,140.00               2,140.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

13 กรมปศุสัตว์ เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) 4 เครื่อง -                      8,560.00            8,560.00               8,560.00              -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

14 กรมปศุสัตว์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง -                      5,590.00            5,590.00               5,590.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

15 กรมปศุสัตว์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง -                      5,590.00            5,590.00               5,590.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

16 กรมปศุสัตว์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง -                      5,000.00            5,000.00               5,000.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

17 กรมปศุสัตว์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง -                      1,000.00            1,000.00               1,000.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

18 กรมปศุสัตว์ กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด -                      5,000.00            5,000.00               5,000.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

19 กรมปศุสัตว์ กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด -                      1,270.00            1,270.00               1,270.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 91

20 กรมปศุสัตว์ กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด -                      1,530.00            1,530.00               1,530.00              -                      ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 3470 รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

21 กรมปศุสัตว์ ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด -                      121,800.00         121,800.00           121,800.00           -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91

22 กรมปศุสัตว์ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง -                      1,500.00            1,500.00               1,500.00              -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

หน้าที่ 1/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

23 กรมปศุสัตว์ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง -                      10.00                10.00                   10.00                  -                      ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 1490 รับโอนเงินกลับครั้งที่ 145

24 กรมปศุสัตว์ เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด -                      12,300.00          12,300.00             12,300.00            -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

25 กรมปศุสัตว์ เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด -                      12,300.00          12,300.00             12,300.00            -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91

26 กรมปศุสัตว์
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ

พร้อมอุปกรณ์
2 ชุด -                      1,000.00            1,000.00               1,000.00              -                      ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 =500 รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72,145

27 กรมปศุสัตว์
เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue 

Processor)
1 เครื่อง -                      475,000.00         (48,512.00)       426,488.00           426,488.00           -                      

โอนสมทบเงินอุดหนุน = 

48,512 และโอนเงินกลับ

ครั้งที่ 72

28 กรมปศุสัตว์ ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง -                      743,100.00         743,100.00           743,100.00           -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91

29 กรมปศุสัตว์ ปรับปรุงระบบจ่ายน้ําเย็นเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ -                      442,000.00         442,000.00           442,000.00           -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 91

30 กรมปศุสัตว์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตว์อําเภอเชียงคาน 1 แห่ง 12,000.00          12,000.00             12,000.00            -                      รับโอนครั้งที่ 145

31 กรมปศุสัตว์ ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 1 แห่ง -                      249,200.00         249,200.00           249,200.00           -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

32 กรมปศุสัตว์ ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 1 แห่ง -                      312,200.00         312,200.00           312,200.00           -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118

33 กรมปศุสัตว์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) 1 เครื่อง -                      2,785.00            2,785.00               2,785.00              -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 72

34 กรมปศุสัตว์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด -                      5,380.00            5,380.00               5,380.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

35 กรมปศุสัตว์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด -                      5,380.00            5,380.00               5,380.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

36 กรมปศุสัตว์
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

725 ลิตร
3 ตู้ -                      2,028,000.00      2,028,000.00         2,028,000.00        -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

37 กรมปศุสัตว์
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

725 ลิตร
1 ตู้ -                      676,000.00         676,000.00           676,000.00           -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

38 กรมปศุสัตว์ ปรับปรุงอาคารสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง -                      144,000.00         144,000.00           144,000.00           -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 34

39 กรมปศุสัตว์ ปรับปรุงอาคารสํานักงานปศุสัตว์เขต 8 1 แห่ง -                      99,463.00          99,463.00             99,463.00            -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118

40 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงอาคารสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาอาคาร

พัสดุ และบ้านพักข้าราชการ
1 แห่ง -                      24,000.00          24,000.00             24,000.00            -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 110

41 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
1 แห่ง -                      2,000.00            2,000.00               2,000.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

42 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
1 แห่ง -                      2,000.00            2,000.00               2,000.00              -                      รับโอนเงิน ครั้งที่ 121

43 กรมปศุสัตว์ ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 1 แห่ง -                      3,400.00            3,400.00               3,400.00              -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 110

44 กรมปศุสัตว์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 1 แห่ง -                      87,000.00          87,000.00             87,000.00            -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118

45 กรมปศุสัตว์ โรงจอดรถยนต์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง -                      1,000.00            1,000.00               1,000.00              -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118

46 กรมปศุสัตว์
ก่อสร้างรั้ว เทพื้นและถมดินปรับพื้นที่ สํานักงานปศุ

สัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
1 แห่ง -                      2,900.00            2,900.00               2,900.00              -                      รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118

หน้าที่ 2/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

47 กรมปศุสัตว์ คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก -                      4,525.00            4,525.00               4,525.00              -                      ขอใช้ครั้งที่ 161 =8299 รับโอนเงินกลับครั้งที่ 118

48 กรมปศุสัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
2 คัน -                      23,154.00          23,154.00             23,154.00            -                      ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149 = 273766 รับโอนเงินกลับครั้งที่ 125

49 กรมปศุสัตว์ ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 40 ใบ 5,100.00            (5,000.00)        100.00                 100.00                 -                      
ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 183 = 58900 ,โอน

เปลี่ยนแปลงงบดําเนินงานครั้งที่ 183 = 

5000

รับโอนเงินกลับครั้งที่ 181

50 กรมปศุสัตว์ แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 2,621.00            (1,400.00)        1,221.00               1,221.00              -                      
โอนเปลี่ยนแปลงงบดําเนินงาน ครั้งที่ 

183=1400
รับโอนครั้งที่ 145

51 กรมปศุสัตว์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล) 1 คัน -                      18,000.00          (3,600.00)        14,400.00             14,400.00            -                      
โอนเปลี่ยนแปลงงบดําเนินงาน ครั้งที่ 

183=3600
รับโอนเงินกลับครั้งที่ 62

52 สํานักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบกรมปศุสัตว์ 1 แห่ง -                      95,658.00          95,658.00             95,658.00            -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 180

53 สํานักงานเลขานุการกรม  ปรับปรุงระบบประปาอาคารผู้เชี่ยวชาญ 1 งาน -                      99,800.00          99,800.00             99,474.16            325.84                 99,474.16             อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 181

54 สํานักงานเลขานุการกรม
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
5 เครื่อง -                      75,000.00          75,000.00             75,000.00            -                      อยู่ระหว่างจัดทํา PO เข้าระบบ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 188

55 กองคลัง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
1 เครื่อง -                      31,500.00          31,500.00             31,500.00            -                     31,500.00             -                      รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 173

56 กองคลัง  โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร 1 เครื่อง 29,400.00          29,400.00             29,400.00            -                     29,400.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 102

57 กองคลัง
 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้

ครั้งละ 30 แผ่น
1 เครื่อง 24,600.00          24,600.00             24,599.30            0.70                    24,599.30             -                      รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 112

58 กองแผนงาน
 เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 

300x600 จุดต่อตารางนิ้ว
1  เครื่อง 89,000.00          89,000.00             89,000.00            -                     89,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 72

59 กองแผนงาน
 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล SLR ความละเอียดไม่

น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
1  ชุด -                      34,800.00          34,800.00             34,800.00            -                     34,800.00             -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 182

60 กองแผนงาน  กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว FULL HD 1  ชุด -                      34,990.00          34,990.00             34,990.00            -                     34,990.00             -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 182

61 ศูนย์สารสนเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
7  เครื่อง 105,000.00           (16,618.00)         88,382.00             88,382.00            -                     88,382.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 62

62 ศูนย์สารสนเทศ ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 1 ระบบ 21,899,300.00       (99,300.00)         21,800,000.00       21,800,000.00       -                     3,270,000.00         18,530,000.00       เบิกจ่ายบางส่วน โอนเงินกลับครั้งที่ 91

63 ศูนย์สารสนเทศ

ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้าน

ปศุสัตว์ (Economic Investment Zoneof 

Livestock System)

1 ระบบ 18,271,900.00       (171,900.00)        18,100,000.00       18,100,000.00       -                     2,715,000.00         15,385,000.00       เบิกจ่ายแล้วบางส่วน โอนเงินกลับครั้งที่ 91

64 ศูนย์สารสนเทศ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 

Point)
71,990.00          71,990.00             71,989.60            0.40                    71,989.60             -                      อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 132

หน้าที่ 3/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

65 ศูนย์สารสนเทศ ชุดอุปกรณ์สําหรับระบบการประชุมทางไกล 99,720.00          99,720.00             99,718.65            1.35                    99,718.65             -                      รอส่งมอบ ขอใช้ครั้งที่ 132

66 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ 1 เครื่อง 50,000.00             (780.00)             49,220.00             49,220.00            -                     49,220.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

67 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์ 1 เครื่อง 50,000.00             (780.00)             49,220.00             49,220.00            -                     49,220.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

68 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) 3 ตู้ 1,500,000.00         (6,000.00)           1,494,000.00         1,494,000.00        -                     1,494,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

69 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine) 1 เครื่อง 350,000.00           (2,785.00)           347,215.00           347,215.00           -                     347,215.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

70 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) 4 เครื่อง 42,800.00             (8,560.00)           34,240.00             34,240.00            -                     34,240.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

71 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง 180,000.00           180,000.00           179,760.00           240.00                 179,760.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

72 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00           -                     150,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

73 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร 1 ตู้ 49,000.00           49,000.00            49,000.00           -                   49,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว73 สถาบนสุขภาพสตวแหงชาต ตูบมเชอ ขนาดความจุไมนอยกวา 28 ลตร 1 ตู 49,000.00           49,000.00            49,000.00                              49,000.00                               เบ จ ยแลว

74 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 94,500.00             (1,500.00)           93,000.00             93,000.00            -                     93,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

75 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,200,000.00         (12,300.00)         1,187,700.00         1,187,700.00        -                     1,187,700.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

76 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติขนาด

ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
1 เครื่อง 1,250,000.00         1,250,000.00         1,249,760.00        240.00                 1,249,760.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

77 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 1,100,000.00         (1,000.00)           1,099,000.00         1,099,000.00        -                     1,099,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

78 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue 

Processor)
1 เครื่อง 1,300,000.00         (475,000.00)        825,000.00           825,000.00           -                     825,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

โอนสมทบเงินอุดหนุน = 

48,512 และโอนเงินกลับ

ส่วนกลางแล้ว

79 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง 1,250,000.00         1,250,000.00         1,250,000.00        -                     1,250,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

80 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปรับปรุงระบบจ่ายน้ําเย็นเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ 4,042,000.00         (442,000.00)        3,600,000.00         3,600,000.00        -                     3,600,000.00         -                      รอส่งมอบ โอนเงินกลับครั้งที่ 91

81 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา 1 แห่ง 519,000.00           (10,414.00)         508,586.00           508,585.90           0.10                    508,585.90           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

82
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

83
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             (1,000.00)           33,000.00             33,000.00            -                     33,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 62

84
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           (10,000.00)         777,000.00           777,000.00           -                     777,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 62

หน้าที่ 4/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

85
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์

ชุดโมเดล เรื่อง ใช้น้ําอย่างรู้คิดเพิ่มผลผลิตให้แผ่นดิน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 ชุด -                      99,938.00          99,938.00             99,938.00            -                     99,938.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 

104

86 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 

300x300 จุดต่อตารางนิ้ว
1 เครื่อง -                      90,000.00          90,000.00             90,000.00            -                      

ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 

186

87 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

88 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่

น้อยกว่า 3,500 ANSl Lumens
1  เครื่อง 22,470.00          22,470.00             22,470.00            -                     22,470.00             อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 178

89 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

90 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

91 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00           (20,500.00)         179,500.00           179,500.00           -                     179,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

92 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
1 ชุด 18,000.00          18,000.00             18,000.00            -                     18,000.00             รอส่งมอบ โอนเงินกลับ ครั้งที่ 161

93 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หัวรีดแบบก้างปลา 1 ชุด 1,200,000.00         (130,000.00)        1,070,000.00         1,070,000.00        -                     1,070,000.00         รอส่งมอบ โอนเงินกลับครั้งที่ 91

94 ี ิ ั ั ์ ั ์ป ่ ป ั ป โ ี ื โ ไ ้ 60 ่ 1 ่ 800 000 00 (46 880 00) 753 120 00 753 120 00 753 120 00 ิ ่ ้ โ ิ ั ั้ ี่ 9194 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ปรับปรุงโรงรีดนมแบบยืนโรงจไุด้ 60 แม่ 1 แห่ง 800,000.00         (46,880.00)       753,120.00         753,120.00          -                   753,120.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครังที 91

95 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 1 เครื่อง 20,000.00             20,000.00             19,955.50            44.50                  19,955.50             -                      เบิกจ่ายแล้ว

96 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

97 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00           (36,010.00)         163,990.00           163,990.00           -                     163,990.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

98 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

99 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00           200,000.00           200,000.00           -                     200,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

100 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

101 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 

แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า
1 คัน 718,000.00           (54,000.00)         664,000.00           664,000.00           -                     664,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

102 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

103 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 

30 แผ่นต่อนาที
1 เครื่อง 120,000.00           (75,100.00)         44,900.00             44,900.00            -                     44,900.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

104 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 19,000.00             19,000.00             19,000.00            -                     19,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

105 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่

น้อยกว่า 3,500 ANSl Lumens
1 เครื่อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                     39,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 5/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

106 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เครื่องรีดนมก้างปลาแบบไปป์ไลน์ 10 หัวรีด 1 ชุด 700,000.00           700,000.00           699,950.00           50.00                  699,950.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

107 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง 260,000.00           (40,650.00)         219,350.00           219,350.00           -                     219,350.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

108 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 1 เครื่อง 20,000.00             20,000.00             20,000.00            -                     20,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

109 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             (2,000.00)           74,000.00             74,000.00            -                     74,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

110 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตาก รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

111 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

112 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

113 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

114 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00         (105,000.00)        1,095,000.00         1,095,000.00        -                     1,095,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

115 ศ ์ ิ ั ํ ั ์ ั ์ ์ ี ั ์ 110 ี ี ี ์ 2 ั 76 000 00 76 000 00 76 000 00 76 000 00 ิ ่ ้115 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00           76,000.00            76,000.00           -                   76,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว

116 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00         (313,000.00)        887,000.00           887,000.00           -                     887,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

117 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ยะลา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

118 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

119 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00         (203,000.00)        997,000.00           997,000.00           -                     997,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

120 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดติด

ท้ายรถแทรคเตอร์
1 เครื่อง 160,000.00           160,000.00           160,000.00           -                     160,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

121 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สําหรับผลิตอาหารผสม

ทีเอ็มอาร์
1 ชุด 650,000.00           650,000.00           650,000.00           -                     650,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

122 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 

แรงม้า
1 คัน 660,000.00           (60,000.00)         600,000.00           600,000.00           -                     600,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

123 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ผานพรวน ชนิด 6 จาน 1 ชุด -                      43,600.00          43,600.00             43,600.00            -                     43,600.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย 

ครั้งที่ 115

124 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ คราดสปริง 1 ชุด -                      6,500.00            6,500.00               6,500.00              -                     6,500.00               -                      เบิกจ่ายแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย 

ครั้งที่ 115

125 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ล้อเหล็ก 1 ชุด -                      9,900.00            9,900.00               9,900.00              -                     9,900.00               -                      เบิกจ่ายแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย 

ครั้งที่ 115

126 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 

แรงม้า
1 คัน 660,000.00           (48,500.00)         611,500.00           611,500.00           -                     611,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

หน้าที่ 6/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

127 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ใบมีดดันดิน 1 ชุด -                      48,500.00          48,500.00             48,500.00            -                     48,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย 

ครั้งที่ 114

128 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1) 1 เครื่อง 180,000.00           180,000.00           179,760.00           240.00                 179,760.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

129 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 

แรงม้า
1 คัน 660,000.00           (45,000.00)         615,000.00           615,000.00           -                     615,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

130 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ใบมีดดันดิน 1 ชุด 45,000.00          45,000.00             45,000.00            45,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 131

131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง
เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double Chopชนิดติด

ท้ายรถแทรคเตอร์
1 เครื่อง 160,000.00           160,000.00           160,000.00           -                     160,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

132 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบที่ 1) 1 เครื่อง 180,000.00           180,000.00           179,974.00           26.00                  179,974.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

133 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 

แรงม้า
1 คัน 660,000.00           (45,000.00)         615,000.00           615,000.00           -                     615,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

134 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เครื่องเสียงสําหรับจัดประชุม 1 ชุด 62,600.00          62,600.00             62,600.00            -                     62,600.00             -                      อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ขอใช้ครั้งที่ 148

135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 1,350,000.00         (8,000.00)           1,342,000.00         1,342,000.00        -                     1,342,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

136 ศ ์ ิ ั ั ั ์ ี ื่ ิ ์ ั ้ ป ์ 1 1 500 000 00 (7 000 00) 1 493 000 00 1 493 000 00 1 493 000 00 ิ ่ ้ โ ิ ั ั้ ี่ 91136 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เครืองวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอปุกรณ์ 1 ชุด 1,500,000.00       (7,000.00)         1,493,000.00       1,493,000.00       -                   1,493,000.00       -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครังที 91

137 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 2,050,000.00         (10,000.00)         2,040,000.00         2,040,000.00        -                     2,040,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

138 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 47 

แรงม้า
1 คัน 660,000.00           (5,000.00)           655,000.00           655,000.00           -                     655,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

139 สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

140 ด่านกักสัตว์หนองคาย แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           (2,621.00)           497,379.00           497,378.45           0.55                    497,378.45           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 145

141 ด่านกักสัตว์มุกดาหาร แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                     500,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

142 ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                     500,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

143 ด่านกักสัตว์ตาก แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                     500,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

144 ด่านกักสัตว์ตราด แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                     500,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

145 ด่านกักสัตว์สระแก้ว แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                     500,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

146 ด่านกักสัตว์อุบลราชธานี แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                     500,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

147 ด่านกักสัตว์นครพนม แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                     500,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 7/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

148 ด่านกักสัตว์เชียงราย แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           499,690.00           310.00                 499,690.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

149 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี แผงเหล็กสําหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                     500,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

150 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร 50 ใบ 704,000.00         704,000.00           704,000.00           -                     704,000.00           รอส่งมอบ
ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130 

และโอนเงินกลับครั้งที่ 181

151 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ระบบฐานข้อมูลโคนม real time 1 ระบบ 3,390,000.00         (40,000.00)         3,350,000.00         3,350,000.00        -                     2,345,000.00         1,005,000.00         เบิกจ่ายแล้วบางส่วน โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

152 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของสํานักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์
1 งาน 700,000.00           (15,000.00)         685,000.00           685,000.00           -                     685,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

153 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 2 สํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
1 แห่ง 305,000.00         305,000.00           305,000.00           -                     305,000.00           รอส่งมอบ

ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 133 

และโอนกลับครั้งที่ 186

154 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ลิตร 10 ใบ 380,000.00           (226,200.00)        153,800.00           153,800.00           -                     153,800.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

155 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 20 ใบ 330,000.00           (212,000.00)        118,000.00           118,000.00           -                     118,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

้ ้ ่
ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130

156 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 40 ใบ 236,000.00       236,000.00         236,000.00          -                   236,000.00         รอส่งมอบ
ขอใชเหลอจายครงท 130 

และโอนเงินกลับครั้งที่ 181

157 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ลิตร 10 ใบ 152,500.00         152,500.00           152,500.00           -                     152,500.00           รอส่งมอบ
ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 130 

และโอนเงินกลับครั้งที่ 181

158 ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลําพญากลาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

159
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอิน

ทนนท์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

160
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

161
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใบมีดดันหน้าดิน 1  ใบ 90,000.00          90,000.00             90,000.00            -                     90,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127

162
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ํากว่า 5,500 ลิตร 1 ใบ 2,000,000.00         (510,000.00)        1,490,000.00         1,490,000.00        -                     1,490,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว

โอนกลับมาครั้งที่ 133 

พร้อม สทป.ขอใช้เลย

163
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

รถฟาร์มเทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 85 

แรงม้า
1 คัน 1,100,000.00         (140,200.00)        959,800.00           959,800.00           -                     959,800.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

164
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
2 เครื่อง -                      54,800.00          54,800.00             54,800.00            -                      อยู่ระหว่างจัดทํา PO เข้าระบบ โอนเงินกลับครั้งที่ 186

165
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
1 เครื่อง -                      17,900.00          17,900.00             17,900.00            -                      อยู่ระหว่างจัดทํา PO เข้าระบบ โอนเงินกลับครั้งที่ 186

166
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง -                      18,500.00          18,500.00             18,500.00            -                      อยู่ระหว่างจัดทํา PO เข้าระบบ โอนเงินกลับครั้งที่ 186

หน้าที่ 8/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

167 ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1  เครื่อง 15,000.00             (1,350.00)           13,650.00             13,650.00            -                     13,650.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

168 ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) 1 เครื่อง 30,000.00             (2,000.00)           28,000.00             28,000.00            -                     28,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

169
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัว

อ่อน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

170
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัว

อ่อน
เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ 1  เครื่อง 400,000.00         400,000.00           400,000.00           -                     400,000.00           รอส่งมอบ

ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127,

และโอนกลับครั้งที่ 183

171
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัว

อ่อน

กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมอุปกรณ์

ถ่ายภาพระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ประมวลผล
1  ชุด 630,000.00         630,000.00           630,000.00           -                      

อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา

(กําหนดเปิดซอง 20 มีค.58)
ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127

172
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สระบุรี
เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํานม และโซมาติกเซลส์ 1 เครื่อง 14,500,000.00       (50,000.00)         14,450,000.00       14,450,000.00       -                     14,450,000.00       -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

173
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ชลบุรี

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย

การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
20 เครื่อง 1,000,000.00      1,000,000.00         998,000.00           2,000.00              998,000.00           

อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา

(กําหนดเปิดซอง 23 มีค.58)
ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 129

174
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

นครราชสีมา
เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 420,000.00           (20,000.00)         400,000.00           400,000.00           -                     400,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

175
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

นครราชสีมา

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย

การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
20 เครื่อง 1,000,000.00      1,000,000.00         998,000.00           2,000.00              998,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 129

176
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ื่ L 1 557 700 00 557 700 00 557 700 00 557 700 00 ิ ่ ้176
ู

ขอนแก่น
เครือง  Laparoscope 1 ชุด 557,700.00         557,700.00         557,700.00          -                   557,700.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

177
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น

เครื่องบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(Incubator CO2) พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 500,000.00           (82,700.00)         417,300.00           417,300.00           -                     417,300.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 145

178
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอเซฟตี้ ระดับ II 1 ตู้ 400,000.00           (2,000.00)           398,000.00           398,000.00           -                     398,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 145

179
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ลิตร 7 ใบ 266,000.00           (147,000.00)        119,000.00           119,000.00           -                     119,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

180
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร 7 ใบ 266,000.00           (119,700.00)        146,300.00           146,300.00           -                     146,300.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

181
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 8 ใบ 132,000.00           (72,400.00)         59,600.00             59,600.00            -                     59,600.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

182
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ํากว่า 35 ลิตร 8 ใบ 320,000.00           (136,000.00)        184,000.00           184,000.00           -                     184,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

183
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น

ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร แบบ

ปากกว้าง
2 ใบ 100,000.00           (10,000.00)         90,000.00             90,000.00            -                     90,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

184
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย

การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
24 เครื่อง -                      1,200,000.00      1,200,000.00         1,200,000.00        -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149

185
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย

การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
10 เครื่อง -                      500,000.00         500,000.00           499,000.00           1,000.00              499,000.00           

อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา

(กําหนดเปิดซอง 19 มีค.58)
ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 129

186
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ลิตร 30 ใบ 1,140,000.00         (16,000.00)         1,124,000.00         1,124,000.00        -                     1,124,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

187
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร 30 ใบ 1,140,000.00         (12,000.00)         1,128,000.00         1,128,000.00        -                     1,128,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

หน้าที่ 9/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

188
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 52 ใบ 858,000.00           (9,000.00)           849,000.00           849,000.00           -                     849,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

189
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก
เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 420,000.00           (4,000.00)           416,000.00           416,000.00           -                     416,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

190
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย

การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
20 เครื่อง 1,000,000.00      1,000,000.00         998,000.00           2,000.00              998,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 129

191
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ลิตร 3 ใบ 114,000.00           (64,500.00)         49,500.00             49,500.00            -                     49,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

192
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร 3 ใบ 114,000.00           (60,000.00)         54,000.00             54,000.00            -                     54,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

193
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 5 ใบ 82,500.00             (48,000.00)         34,500.00             34,500.00            -                     34,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

194
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุ

ราษฎร์ธานี

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัย

การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
10 เครื่อง 500,000.00         500,000.00           499,000.00           1,000.00              499,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 129

195
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุ

ราษฎร์ธานี
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 1 เครื่อง 160,000.00         160,000.00           150,000.00           10,000.00            150,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127

196
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุ

ราษฎร์ธานี

กล้องจุลทรรศน์ชนิดตัดแสง (phase contrast 

microscope) พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 300,000.00         300,000.00           299,500.00           500.00                 299,500.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127

ฎ p ุ

197
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุ

ราษฎร์ธานี
เครื่องชั่งน้ําหนักสัตว์ดิจิตอล 1 ชุด 48,000.00          48,000.00             48,000.00            -                     48,000.00             รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 127

198
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 1 เครื่อง 150,000.00           (1,000.00)           149,000.00           149,000.00           -                     149,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

199
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา

เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 

องศาเซลเซียส
1 เครื่อง 70,000.00             (22.00)               69,978.00             69,978.00            -                     69,978.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

200
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง 350,000.00           (1,400.00)           348,600.00           348,600.00           -                     348,600.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

201
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา

เครื่องล้างทําความสะอาดวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูงขนาด

จุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
1 เครื่อง 80,300.00             (300.00)             80,000.00             80,000.00            -                     80,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

202
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา 1 ชุด 52,100.00             (300.00)             51,800.00             51,800.00            -                     51,800.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

203
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เครื่องปั่นเหวี่ยง ขนาด 16 หลุม 1 เครื่อง 96,000.00             (2,000.00)           94,000.00             94,000.00            -                     94,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

204
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 420,000.00           (4,000.00)           416,000.00           416,000.00           -                     416,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

205
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเชื้อ 1 เครื่อง 2,000,000.00         (48,000.00)         1,952,000.00         1,952,000.00        -                     1,952,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

206
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา

เครื่องล้างวัสดุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขนาดไม่น้อย

กว่า 18 ลิตร
1 เครื่อง 89,000.00             (9,000.00)           80,000.00             80,000.00            -                     80,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

207 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

208 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
6  ชุด -                      58,800.00          58,800.00             58,800.00            -                     58,800.00             -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 183

หน้าที่ 10/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

209 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
2 หลัง 68,000.00             (8,080.00)           59,920.00             59,920.00            -                     59,920.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

210 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
2 คัน 1,574,000.00         (296,920.00)        1,277,080.00         1,277,080.00        -                     1,277,080.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

211 สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                     34,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 1 คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           (20,592.00)         250,000.00           250,000.00           -                     250,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

213 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
2  ชุด -                      19,600.00          19,600.00             19,600.00            -                     19,600.00             อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 183

214 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1  เครื่อง 15,000.00             (10.00)               14,990.00             14,990.00            -                     14,990.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

215 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

216 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           (10,000.00)         777,000.00           777,000.00           -                     777,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

217 ศ ์ ิ ั ั ปศ ั ์ 2 ั ั ์ ื่ ี่ 3 00 6 00 7 270 592 00 (1 092 00) 269 500 00 269 500 00 269 500 00 ิ ่ ้ โ ิ ั ั้ ี่ 110217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2 คอกพักสัตว์เคลือนที ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00         (1,092.00)         269,500.00         269,500.00          -                   269,500.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครังที 110

218
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออก
เครื่องนับโคโลนี 1 เครื่อง 37,500.00             37,500.00             37,360.00            140.00                 37,360.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

219
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออก

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real 

Time PCR) พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 3,210,000.00         (12,000.00)         3,198,000.00         3,198,000.00        -                     3,198,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

220 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

221 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง 180,000.00           180,000.00           180,000.00           -                     180,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

222 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00           -                     150,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

223 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           (120,000.00)        280,000.00           280,000.00           -                     280,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

224 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 94,500.00             (1,500.00)           93,000.00             93,000.00            -                     93,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 145

225 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 1,100,000.00         (500.00)             1,099,500.00         1,099,500.00        -                     1,099,500.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 145

226 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 430,000.00           430,000.00           430,000.00           -                     430,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

227 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00           290,000.00           290,000.00           -                     290,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

228 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
6  ชุด -                      58,800.00          58,800.00             57,600.00            1,200.00              57,600.00             อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 183

หน้าที่ 11/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

229 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

230 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

231 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           787,000.00           787,000.00           -                     787,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

232 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                     34,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

233 สํานักงานปศุสัตว์เขต 3 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                     39,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

234 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
3  ชุด -                      29,400.00          29,400.00             29,400.00            -                     29,400.00             อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 183

235 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

236 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

237 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2 400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00         (32,000.00)       755,000.00         755,000.00          -                   755,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 69ุ

ตํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
, , , , ,

238 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                     34,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

239 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                     39,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

240 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่

น้อยกว่า 3,500 ANSl Lumens
1 เครื่อง 22,900.00          22,900.00             22,900.00            -                     22,900.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 69

241 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 4 คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           270,592.00           270,130.00           462.00                 270,130.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

242
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

ตู้อบความร้อน (Hot Air  Oven) ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 100 ลิตร
1 ตู้ 228,000.00           (152,030.00)        75,970.00             75,970.00            -                     75,970.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

243
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่

น้อยกว่า 650 ลิตร  พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 533,800.00           (155,800.00)        378,000.00           378,000.00           -                     378,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

244
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

245
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เครื่อง 10,700.00             10,700.00             10,700.00            -                     10,700.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

246
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           (1,270.00)           148,730.00           148,730.00           -                     148,730.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

247
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           (121,800.00)        278,200.00           278,200.00           -                     278,200.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

248
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,200,000.00         (12,300.00)         1,187,700.00         1,187,700.00        -                     1,187,700.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

หน้าที่ 12/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

249 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

250 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
6  ชุด -                      58,800.00          58,800.00             57,600.00            1,200.00              57,600.00             อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 183

251 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
3 หลัง 102,000.00           102,000.00           102,000.00           -                     102,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

252 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
3 คัน 2,361,000.00         (15,000.00)         2,346,000.00         2,346,000.00        -                     2,346,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 183

253 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 2 เครื่อง 78,000.00             78,000.00             78,000.00            -                     78,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

254 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5 คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 8 คอก 309,278.00           (41,278.00)         268,000.00           268,000.00           -                     268,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

255
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้ 53,500.00          53,500.00             53,500.00            -                     53,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

256
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้ 38,000.00          38,000.00             38,000.00            -                     38,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

257
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

258
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง 180,000.00           (5,590.00)           174,410.00           174,410.00           -                     174,410.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

259
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00           -                     150,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

260
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           (130,000.00)        270,000.00           270,000.00           -                     270,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 125

261 สํานักงานปศุสัตว์เขต 6
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

262 สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                     34,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

263 สํานักงานปศุสัตว์เขต 6
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 6
4  ชุด -                      39,200.00          39,200.00             39,200.00            -                     39,200.00             -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 183

264 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 6 คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           (1,092.00)           269,500.00           269,500.00           -                     269,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 145

265 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

266 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
3 หลัง 102,000.00           102,000.00           102,000.00           -                     102,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

267 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
3 คัน 2,361,000.00         (147,000.00)        2,214,000.00         2,214,000.00        -                     2,214,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

268 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                     34,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 13/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

269 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                     39,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

270 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
6  ชุด -                      58,800.00          58,800.00             58,800.00            -                     58,800.00             -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 183

271 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 7 คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           (12,824.00)         257,768.00           257,767.65           0.35                    257,767.65           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

272 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

273 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 ปรับปรุงอาคารสํานักงานปศุสัตว์เขต 8 1 แห่ง 1,780,400.00         (99,463.00)         1,680,937.00         1,680,936.11        0.89                    840,468.06           840,468.05           เบิกจ่ายแล้วบางส่วน โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

274 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื่อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                     34,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

275 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                     39,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

276 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 

สํานักงานปศุสัตว์เขต 8
2  ชุด -                      19,600.00          19,600.00             19,600.00            -                     19,600.00             อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 183

277 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 8 คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 8 คอก 309,278.00           (1,278.00)           308,000.00           308,000.00           -                     308,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่
่278 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

เครองคอมพวเตอร สาหรบงานสานกงาน  (จอขนาดไม

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

279 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) 2 เครื่อง 21,400.00             (214.00)             21,186.00             21,186.00            -                     21,186.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

280 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง 180,000.00           (1,000.00)           179,000.00           179,000.00           -                     179,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

281 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00           -                     150,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

282 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           (105,000.00)        295,000.00           295,000.00           -                     295,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

283 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เครื่องอุ่นสไลด์ 1 เครื่อง 29,000.00             (1,000.00)           28,000.00             28,000.00            -                     28,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

284 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 94,500.00             (500.00)             94,000.00             94,000.00            -                     94,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

285 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อม

อุปกรณ์
1 ชุด 2,400,000.00         (24,000.00)         2,376,000.00         2,376,000.00        -                     2,376,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

286 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue 

Processor)
1 เครื่อง 1,300,000.00         (365,000.00)        935,000.00           935,000.00           -                     935,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

287 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00           (5,380.00)           284,620.00           284,620.00           -                     284,620.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

288 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

725 ลิตร
1 ตู้ 1,350,000.00         (676,000.00)        674,000.00           674,000.00           -                     674,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

289 สํานักงานปศุสัตว์เขต 9
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู
2 เครื่อง 52,000.00          52,000.00             52,000.00            -                     52,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

ขอใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 

119

290 สํานักงานปศุสัตว์เขต 9
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

หน้าที่ 14/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

291 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9 คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           (4,347.00)           266,245.00           266,245.00           -                     266,245.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

292 สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
15  เครื่อง 225,000.00           (52,623.00)         172,377.00           172,377.00           -                     172,377.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

293 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
7  เครื่อง 105,000.00           (1,899.00)           103,101.00           103,100.06           0.94                    103,100.06           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

294 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
7  เครื่อง 105,000.00           (2,986.00)           102,014.00           102,013.80           0.20                    102,013.80           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 145

295 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
8  เครื่อง 120,000.00           (20,000.00)         100,000.00           100,000.00           -                     100,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

296 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
17  เครื่อง 255,000.00           (54,910.00)         200,090.00           200,090.00           -                     200,090.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

297 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
8  เครื่อง 120,000.00           (25,840.00)         94,160.00             94,160.00            -                     94,160.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

298 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
12  เครื่อง 180,000.00           (25,200.00)         154,800.00           154,800.00           -                     154,800.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 145

299 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

300 ํ ั ปศ ั ์ ั ั ิ ์ ี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

7 ื่ 105 000 00 (16 618 00) 88 382 00 88 382 00 88 382 00 ิ ่ ้ โ ิ ั ั้ ี่ 77300 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
(

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
7 เครือง 105,000.00         (16,618.00)       88,382.00            88,382.00           -                   88,382.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครังที 77

301 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
ก่อสร้างรั้ว เทพื้นและถมดินปรับพื้นที่ สํานักงานปศุ

สัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
1 แห่ง 767,900.00           (2,900.00)           765,000.00           765,000.00           -                     765,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

302 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (27,450.00)         107,550.00           107,550.00           -                     107,550.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

303 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
14  เครื่อง 210,000.00           (42,140.00)         167,860.00           167,860.00           -                     167,860.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

304 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
11  เครื่อง 165,000.00           165,000.00           164,662.30           337.70                 164,662.30           -                      เบิกจ่ายแล้ว

305 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (15,385.00)         119,615.00           119,614.23           0.77                    119,614.23           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

306 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
11  เครื่อง 165,000.00           (5,500.00)           159,500.00           159,500.00           -                     159,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

307 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
6  เครื่อง 90,000.00             (4,260.00)           85,740.00             85,740.00            -                     85,740.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

308 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
12  เครื่อง 180,000.00           180,000.00           180,000.00           -                     180,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

309 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
8  เครื่อง 120,000.00           (16,000.00)         104,000.00           104,000.00           -                     104,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

310 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
5  เครื่อง 75,000.00             (3,550.00)           71,450.00             71,450.00            -                     71,450.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

311 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10  เครื่อง 150,000.00           (20,000.00)         130,000.00           130,000.00           -                     130,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

หน้าที่ 15/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

312 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

313 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           787,000.00           787,000.00           -                     787,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

314 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
33  เครื่อง 495,000.00           (123,800.00)        371,200.00           371,200.00           -                     371,200.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

315 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

316 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
24  เครื่อง 360,000.00           (26,160.00)         333,840.00           333,840.00           -                     333,840.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

317 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
18  เครื่อง 270,000.00           (54,180.00)         215,820.00           215,820.00           -                     215,820.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

318 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

319 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
23  เครื่อง 345,000.00           (71,300.00)         273,700.00           273,700.00           -                     273,700.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

320 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 1 แห่ง 1,789,200.00         (312,200.00)        1,477,000.00         1,477,000.00        -                     719,889.80           757,110.20           เบิกจ่ายแล้วบางส่วน โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

321 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 4 คัน 152,000.00           (4,000.00)           148,000.00           148,000.00           -                     148,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 34

322 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
26  เครื่อง 390,000.00           (72,280.00)         317,720.00           317,720.00           -                     317,720.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 110

323 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             (2,600.00)           73,400.00             73,400.00            -                     73,400.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 62

324 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10  เครื่อง 150,000.00           (23,500.00)         126,500.00           126,500.00           -                     126,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

325 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
17  เครื่อง 255,000.00           (56,100.00)         198,900.00           198,900.00           -                     198,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

326 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

327 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           787,000.00           787,000.00           -                     787,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

328 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
8  เครื่อง 120,000.00           120,000.00           120,000.00           -                     120,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

329 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
7  เครื่อง 105,000.00           (18,900.00)         86,100.00             86,100.00            -                     86,100.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

330 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

หนองบัวลําภู
1 แห่ง 644,000.00           (174,000.00)        470,000.00           470,000.00           -                     470,000.00           รอส่งมอบ โอนเงินกลับครั้งที่ 125

331 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
27  เครื่อง 405,000.00           (93,690.00)         311,310.00           311,310.00           -                     311,310.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

หน้าที่ 16/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

332 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
21  เครื่อง 315,000.00           (69,300.00)         245,700.00           245,700.00           -                     245,700.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

333 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุงอาคารสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 223,000.00           (144,000.00)        79,000.00             79,000.00            -                     79,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 34

334 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
15  เครื่อง 225,000.00           (10,500.00)         214,500.00           214,500.00           -                     214,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 145

335 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตว์อําเภอเชียงคาน 1 แห่ง 200,000.00           (12,000.00)         188,000.00           188,000.00           -                     188,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 145

336 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10  เครื่อง 150,000.00           (27,000.00)         123,000.00           123,000.00           -                     123,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

337 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
14  เครื่อง 210,000.00           (35,700.00)         174,300.00           174,300.00           -                     174,300.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

338 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 1 แห่ง 1,789,200.00         1,789,200.00         1,789,200.00        -                     1,252,440.00         536,760.00           เบิกจ่ายแล้วบางส่วน

339 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
21  เครื่อง 315,000.00           (69,300.00)         245,700.00           245,700.00           -                     245,700.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

340 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรับปรุงอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตน์

จังหวัดร้อยเอ็ด
1 แห่ง 360,900.00           (10,900.00)         350,000.00           350,000.00           -                     175,000.00           175,000.00           รอส่งมอบ โอนเงินกลับครั้งที่ 125

341 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

342 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
19  เครื่อง 285,000.00           (2,850.00)           282,150.00           282,150.00           -                     282,150.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

343 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
19  เครื่อง 285,000.00           (51,300.00)         233,700.00           233,700.00           -                     233,700.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 145

344 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             (2,504.00)           73,496.00             73,496.00            -                     73,496.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 145

345 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
13  เครื่อง 195,000.00           (32,000.00)         163,000.00           163,000.00           -                     163,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

346 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
8  เครื่อง 120,000.00           (19,712.00)         100,288.00           100,288.00           -                     100,288.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

347 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

348 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           (1,000.00)           786,000.00           786,000.00           -                     786,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

349 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
26  เครื่อง 390,000.00           (28,600.00)         361,400.00           361,400.00           -                     361,400.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

350 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
1 แห่ง 34,200.00             34,200.00             34,130.36            69.64                  34,130.36             -                      เบิกจ่ายแล้ว

351 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําพูน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (22,500.00)         112,500.00           112,500.00           -                     112,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

352 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
14  เครื่อง 210,000.00           (9,590.00)           200,410.00           200,410.00           -                     200,410.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

หน้าที่ 17/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

353 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10  เครื่อง 150,000.00           (40,000.00)         110,000.00           110,000.00           -                     110,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

354 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (35,200.00)         99,800.00             99,800.00            -                     99,800.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

355 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
16  เครื่อง 240,000.00           (48,000.00)         192,000.00           192,000.00           -                     192,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 34

356 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10  เครื่อง 150,000.00           (35,000.00)         115,000.00           115,000.00           -                     115,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

357 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 271,000.00           (87,000.00)         184,000.00           184,000.00           -                     184,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

358 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
19  เครื่อง 285,000.00           (62,320.00)         222,680.00           222,680.00           -                     222,680.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

359 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 1 แห่ง 1,789,200.00         (249,200.00)        1,540,000.00         1,540,000.00        -                     616,000.00           924,000.00           เบิกจ่ายแล้วบางส่วน โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

360 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
8  เครื่อง 120,000.00           (21,600.00)         98,400.00             98,400.00            -                     98,400.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

361 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปรับปรุงอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 แห่ง 98,100.00             98,100.00             98,000.00            100.00                 98,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

จงหวดแมฮองสอน

362 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
16  เครื่อง 240,000.00           (44,800.00)         195,200.00           195,200.00           -                     195,200.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

363 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (24,300.00)         110,700.00           110,700.00           -                     110,700.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

364 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โรงจอดรถยนต์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 347,000.00           (1,000.00)           346,000.00           346,000.00           -                     346,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

365 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
12  เครื่อง 180,000.00           (30,000.00)         150,000.00           150,000.00           -                     150,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

366 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10  เครื่อง 150,000.00           (22,120.00)         127,880.00           127,880.00           -                     127,880.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 72

367 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ปรับปรุงสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 1 แห่ง 395,500.00           395,500.00           395,500.00           -                     395,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

368 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10  เครื่อง 150,000.00           (40,000.00)         110,000.00           110,000.00           -                     110,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

369 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10  เครื่อง 150,000.00           (31,000.00)         119,000.00           119,000.00           -                     119,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

370 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
13  เครื่อง 195,000.00           (41,600.00)         153,400.00           153,400.00           -                     153,400.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

371 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
12  เครื่อง 180,000.00           (26,400.00)         153,600.00           153,600.00           -                     153,600.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

372 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 18/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

373 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           787,000.00           787,000.00           -                     787,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

374 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
11  เครื่อง 165,000.00           (16,500.00)         148,500.00           148,500.00           -                     148,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

375 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
14  เครื่อง 210,000.00           (16,814.00)         193,186.00           193,186.00           -                     193,186.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

376 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

377 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           (2,000.00)           785,000.00           785,000.00           -                     785,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

378 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

379 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
11  เครื่อง 165,000.00           (28,468.00)         136,532.00           136,532.00           -                     136,532.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

380 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                     76,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

381 ํ ั ปศ ั ์ ั ั ป
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

8 ื่ 120 000 00 (20 440 00) 99 560 00 99 560 00 99 560 00 ิ ่ ้ โ ิ ั ั้ ี่ 72381 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
8 เครือง 120,000.00         (20,440.00)       99,560.00            99,560.00           -                   99,560.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครังที 72

382 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4  เครื่อง 60,000.00             60,000.00             60,000.00            -                     60,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

383 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4  เครื่อง 60,000.00             60,000.00             60,000.00            -                     60,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

384 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (15,300.00)         119,700.00           119,700.00           -                     119,700.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

385 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (9,000.00)           126,000.00           126,000.00           -                     126,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

386 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 1 แห่ง 1,789,200.00         1,789,200.00         1,789,200.00        -                     1,789,200.00         รอส่งมอบ

387 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
24  เครื่อง 360,000.00           (57,600.00)         302,400.00           302,400.00           -                     302,400.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

388 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (10,800.00)         124,200.00           124,200.00           -                     124,200.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

389 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (13,500.00)         121,500.00           121,500.00           -                     121,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

340 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                     34,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

341 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           (88,000.00)         699,000.00           699,000.00           -                     699,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

342 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4  เครื่อง 60,000.00             60,000.00             60,000.00            -                     60,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 19/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

343 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
19  เครื่อง 285,000.00           (22,800.00)         262,200.00           262,200.00           -                     262,200.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

344 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
6  เครื่อง 90,000.00             90,000.00             90,000.00            -                     90,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

345 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (7,650.00)           127,350.00           127,350.00           -                     127,350.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

346 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
17  เครื่อง 255,000.00           (12,920.00)         242,080.00           242,080.00           -                     242,080.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

347 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงอาคารสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาอาคาร

พัสดุ และบ้านพักข้าราชการ
1 แห่ง 116,000.00           (24,000.00)         92,000.00             92,000.00            -                     92,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

348 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 303,400.00           (3,400.00)           300,000.00           300,000.00           -                     300,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

349 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
8  เครื่อง 120,000.00           120,000.00           120,000.00           -                     120,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

350 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
11  เครื่อง 165,000.00           (28,160.00)         136,840.00           136,840.00           -                     136,840.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

351 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
12  เครื่อง 180,000.00           (15,600.00)         164,400.00           164,400.00           -                     164,400.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 91

352 สํานักงานปศสัตว์จังหวัดพัทลง ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศสัตว์จังหวัดพัทลง 1 แห่ง 4 994 100 00 (743 100 00) 4 251 000 00 4 251 000 00 4 251 000 00 รอส่งมอบ โอนเงินกลับครั้งที่ 91352 สานกงานปศุสตวจงหวดพทลุง กอสรางอาคารสานกงานปศุสตวจงหวดพทลุง 1 แหง 4,994,100.00       (743,100.00)      4,251,000.00       4,251,000.00       -                   4,251,000.00       รอสงมอบ โอนเงนกลบครงท 91

353 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
13  เครื่อง 195,000.00           (32,500.00)         162,500.00           162,500.00           -                     162,500.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

354 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 สํานักงานปศุ

สัตว์จังหวัดปัตตานี
1 แห่ง 472,200.00           472,200.00           472,000.00           200.00                 472,000.00           -                      รอส่งมอบ

355 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           135,000.00           135,000.00           -                     135,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

356 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
14  เครื่อง 210,000.00           210,000.00           210,000.00           -                     210,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

357 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 4,994,100.00         4,994,100.00         4,994,100.00        -                      
อยู่ระหว่างขออนุมัติรัฐมนตรี

เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งก่อสร้าง

 3 รายการ

358 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
1 แห่ง 370,000.00           (2,000.00)           368,000.00           368,000.00           -                     368,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

359 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจํา

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
1 แห่ง 250,000.00           (2,000.00)           248,000.00           248,000.00           -                     248,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

360 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
2 เครื่อง 74,000.00             (7,000.00)           67,000.00             67,000.00            -                     67,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

361 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 48,000 บีทียู
6 เครื่อง 336,000.00           (22,062.00)         313,938.00           313,938.00           -                     313,938.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

362 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปั๊มน้ําชนิดหน้าแปลน 4 เครื่อง 127,200.00           (25,440.00)         101,760.00           101,760.00           -                     101,760.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

หน้าที่ 20/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

363 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 700,000.00           (169,000.00)        531,000.00           531,000.00           -                     531,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

364 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อม

อุปกรณ์
1 ชุด 192,600.00           (2,140.00)           190,460.00           190,460.00           -                     190,460.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

365 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องกําจัดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 180,000.00           (26.00)               179,974.00           179,974.00           -                     179,974.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

366 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Polarized Light Microscope 

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 898,300.00           (13,300.00)         885,000.00           885,000.00           -                     885,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

367 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตําแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 370,000.00           (169,910.00)        200,090.00           200,090.00           -                     200,090.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

368 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องเขย่าขวดตัวอย่าง แบบ Orbital 1 เครื่อง 187,000.00           (77,325.00)         109,675.00           109,675.00           -                     109,675.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

369 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 800,000.00           (4,990.00)           795,010.00           795,010.00           -                     795,010.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

370 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชุด Burette drive สําหรับเครื่อง Automatic Titrator 1 ชุด 164,200.00           (200.00)             164,000.00           164,000.00           -                     164,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

371 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 140,000.00           (42,300.00)         97,700.00             97,700.00            -                     97,700.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

372 ํ ั ิ ้ ปศ ั ์ ื่ ั ่ ั ์ใ ้ ป็ ื้ ี ั 1 ื่ 406 600 00 (2 461 00) 404 139 00 404 139 00 404 139 00 ิ ่ ้ โ ิ ั ั้ ี่ 89372 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครืองผสมตัวอย่างอาหารสัตว์ให้เป็นเนือเดียวกัน 1 เครือง 406,600.00         (2,461.00)         404,139.00         404,139.00          -                   404,139.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครังที 89

373 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชั้นวางของสําหรับตู้บ่มเชื้อ 4 ชิ้น 64,000.00             64,000.00             64,000.00            -                     64,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

374 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องเขย่าแบบแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal 

Shaker) พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 344,300.00           (34,321.00)         309,979.00           309,979.00           -                     309,979.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

375 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ํากว่า 400 ลิตร 1 ตู้ 224,700.00           (86,670.00)         138,030.00           138,030.00           -                     138,030.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

376 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่

น้อยกว่า 650 ลิตร  พร้อมอุปกรณ์
2 ชุด 1,067,600.00         (368,600.00)        699,000.00           699,000.00           -                     699,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

377 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องนับโคโลนี 1 เครื่อง 37,500.00             (6,500.00)           31,000.00             31,000.00            -                     31,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

378 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ํานม 1 เครื่อง 500,000.00           (310.00)             499,690.00           499,690.00           -                     499,690.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

379 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบต่อเนื่อง ปรับปริมาตร

การจ่ายสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ
5 เครื่อง 100,000.00           (12,500.00)         87,500.00             87,500.00            -                     87,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

380 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipett Aid) 5 เครื่อง 177,000.00           (42,000.00)         135,000.00           135,000.00           -                     135,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

381 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

725 ลิตร
1 ตู้ 1,350,000.00         (67,498.00)         1,282,502.00         1,282,502.00        -                     1,282,502.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

382 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชุดวิเคราะห์ปรอทพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,800,000.00         (917,678.00)        882,322.00           882,322.00           -                     882,322.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

383 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมา

โตกราฟของเหลวความดันสูง พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 4,000,000.00         (52,000.00)         3,948,000.00         3,948,000.00        -                     3,948,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

หน้าที่ 21/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

384 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High 

Performance Liquid Chromatography พร้อม
1 ชุด 5,300,000.00         (62,000.00)         5,238,000.00         5,238,000.00        -                     5,238,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

385 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารประกอบ

อินทรีย์เชิงซ้อน
1 เครื่อง 3,198,000.00         (28,000.00)         3,170,000.00         3,170,000.00        -                     3,170,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

386 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชุดทําปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ 1 ชุด 2,996,000.00         (973,700.00)        2,022,300.00         2,022,300.00        -                     2,022,300.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 89

387 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมี 1 แห่ง 1,866,000.00         (326,000.00)        1,540,000.00         1,540,000.00        -                     1,540,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้วบางส่วน โอนเงินกลับครั้งที่ 89

388 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้สํานักงานประกอบสําเร็จรูป 1 หลัง 1,506,100.00         (256,100.00)        1,250,000.00         1,250,000.00        -                     1,250,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้วบางส่วน โอนเงินกลับครั้งที่ 89

389 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ 1 เครื่อง 65,000.00          65,000.00             65,000.00            -                     65,000.00             รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 178

390 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน 1,175,000.00         (85,000.00)         1,090,000.00         1,090,000.00        -                     1,090,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

391 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00         (201,000.00)        999,000.00           999,000.00           -                     999,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

392 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ใบมีดดันดิน 1 ชุด 67,000.00          67,000.00             66,900.00            100.00                 66,900.00             อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้ครั้งที่ 161

393 ี ิ ั ั ์ ั ์ 6 1 61 000 00 61 000 00 60 900 00 100 00 60 900 00 ่ ่ ํ ิ ั ื ้ ใ ้ ั้ ี่ 161393 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ผานพรวน 6 จาน 1 ชุด 61,000.00        61,000.00            60,900.00           100.00               60,900.00           อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซือ ขอใช้ครังที 161

394 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 3 คอกพักสัตว์เคลื่อนที่ ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           (1,022.00)           269,570.00           269,570.00           -                     269,570.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 118

395 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
9  เครื่อง 135,000.00           (4,950.00)           130,050.00           130,050.00           -                     130,050.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 77

396 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ก่อสร้างอาคารสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 4,994,100.00         (15,100.00)         4,979,000.00         4,979,000.00        -                     746,850.00           4,232,150.00         รอส่งมอบ โอนกลับครั้งที่ 145

397 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  (ดีเซล) 1 คัน 1,294,000.00         (18,000.00)         1,276,000.00         1,276,000.00        -                     1,276,000.00         -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 62

398
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
13 เครื่อง -                      650,000.00         650,000.00           650,000.00           -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149

399
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
4 เครื่อง -                      200,000.00         200,000.00           200,000.00           -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149

400
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

ถังสต๊อคน้ําเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ํากว่า 35 

ลิตร
16 ใบ 800,000.00           800,000.00           800,000.00           -                     800,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

401
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 10 ใบ 165,000.00           (5,000.00)           160,000.00           160,000.00           -                     160,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 110

402
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ํากว่า 35 ลิตร 12 ใบ 480,000.00           480,000.00           480,000.00           -                     480,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

403
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
6 เครื่อง -                      300,000.00         300,000.00           300,000.00           -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149

404
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
2 เครื่อง -                      100,000.00         100,000.00           100,000.00           -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149

หน้าที่ 22/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

405
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ 

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
10 เครื่อง -                      500,000.00         500,000.00           500,000.00           -                      อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อ ขอใช้เหลือจ่ายครั้งที่ 149

406 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ รถขนพืชผลทางการเกษตร 1 คัน 198,000.00           198,000.00           198,000.00           -                     198,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

407 กองสารวัตรและกักกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกองสารวัตรและกักกัน 1 แห่ง 99,724.00          99,724.00             99,724.00            -                     99,724.00             -                      รอส่งมอบ

408
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ อําเภอด่าน

ซ้าย จังหวัดเลย

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

409 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           (208,000.00)        579,000.00           579,000.00           -                     579,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 62

410 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 34,000.00             (6,000.00)           28,000.00             28,000.00            -                     28,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 62

411
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เครื่องนับโคโลนี 1 เครื่อง 37,500.00             (500.00)             37,000.00             37,000.00            -                     37,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

412
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ํานม 1 เครื่อง 500,000.00           (310.00)             499,690.00           499,690.00           -                     499,690.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

413
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

414
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน 1 เครื่อง 30,000.00             30,000.00             30,000.00            -                     30,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

415
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เครื่องเขย่าไมโครไตเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท 1 เครื่อง 80,000.00             80,000.00             80,000.00            -                     80,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

416
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เครื่อง 10,700.00             (2,140.00)           8,560.00               8,560.00              -                     8,560.00               -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

417
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง 180,000.00           (5,590.00)           174,410.00           174,410.00           -                     174,410.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

418
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           (5,000.00)           145,000.00           145,000.00           -                     145,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

419
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           (120,000.00)        280,000.00           280,000.00           -                     280,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

420
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เครื่องอุ่นสไลด์ 1 เครื่อง 29,000.00             29,000.00             29,000.00            -                     29,000.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

421
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28 ลิตร 1 ตู้ 49,000.00             (500.00)             48,500.00             48,500.00            -                     48,500.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

422
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

725 ลิตร
1 ตู้ 1,350,000.00         (676,000.00)        674,000.00           674,000.00           -                     674,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

423 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

424
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เครื่อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 699,800.00           (89,900.00)         609,900.00           609,900.00           -                     609,900.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

425
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ํานม 1 เครื่อง 500,000.00           (310.00)             499,690.00           499,690.00           -                     499,690.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

หน้าที่ 23/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

 รายการ จํานวน  โอนเพิ่ม (ลด)  โอน
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

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)

ได้รับตาม พรบ.

426
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

427
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เครื่อง 10,700.00             10,700.00             10,700.00            -                     10,700.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

428
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง 180,000.00           (5,590.00)           174,410.00           174,410.00           -                     174,410.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

429
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00           -                     150,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

430
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           (155,000.00)        245,000.00           245,000.00           -                     245,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

431
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00           (5,380.00)           284,620.00           284,620.00           -                     284,620.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

432
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)

ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

725 ลิตร
1 ตู้ 1,350,000.00         (676,000.00)        674,000.00           674,000.00           -                     674,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

433 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต่ํากว่า 400 ลิตร 1 ตู้ 224,700.00           (86,670.00)         138,030.00           138,030.00           -                     138,030.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

434 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่

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

435 ศ ์ ิ ั ั ั ์ ั
ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่

1 ้ 385 400 00 (91 150 00) 294 250 00 294 250 00 294 250 00 ่ โ ิ ั ั้ ี่ 121435 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
ู

น้อยกว่า 150 ลิตร
1 ตู้ 385,400.00         (91,150.00)       294,250.00         294,250.00          -                   294,250.00         -                    รอส่งมอบ โอนเงินกลับ ครังที 121

436 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เครื่อง 10,700.00             10,700.00             10,700.00            -                     10,700.00             -                      เบิกจ่ายแล้ว

437 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง 180,000.00           (5,000.00)           175,000.00           175,000.00           -                     175,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

438 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           (5,000.00)           145,000.00           145,000.00           -                     145,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

439 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           (115,000.00)        285,000.00           285,000.00           -                     285,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

440  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00           290,000.00           290,000.00           -                     290,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว

441  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

725 ลิตร
1 ตู้ 1,350,000.00         (676,000.00)        674,000.00           674,000.00           -                     674,000.00           -                      เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับ ครั้งที่ 121

 รวมทั้งสิ้น 231,655,500.00    (209,258.00)      (170,012.00)   231,276,230.00    216,576,348.07   14,699,881.93     159,807,115.66    56,769,232.41     

 ค่าครุภัณฑ์ 193,449,700.00    121,198.00       (170,012.00)   193,400,886.00    185,938,951.70   7,461,934.30       143,450,407.54    42,488,544.16     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 38,205,800.00     (330,456.00)      -               37,875,344.00     30,637,396.37     7,237,947.63       16,356,708.12     14,280,688.25     

หน้าที่ 24/24 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)


