






 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

1 กรมปศุสัตว์ ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 30 ลิตร 50 ใบ -                      82.00                  -                     82.00                -                      

ขอใช้คร้ังที  181 = 99800,178=

87,470,182=69790,179 = 

62600,180=95658,183=166,000 และ

โอนเปลี ยนแปลงงบด้ำเนินงำน คร้ังที  

183=64,000

รับโอนเงินกลับคร้ังที  181

2 กรมปศุสัตว์
เครื องเพิ มปริมำณสำรพันธกุรรมในสภำพจริง (Real Time PCR) 

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด -                      389.00                 -                     389.00              -                      

ขอใช้คร้ังที  148 = 4953,คร้ังที  149 =

658,โอนเปลียนแปลงงบด้ำเนินงำน-คร้ังที 

 183 = 6000

รับโอนเงิน คร้ังที  121

3 กรมปศุสัตว์
เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและ

เทคโนโลยีชีวภำพนครรำชสีมำ
20 เครื อง 2,000.00              2,000.00            -                      รอส่งมอบ รับโอนคร้ังที  213

4 กรมปศุสัตว์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 19  เครื อง -                      433.00                 -                     433.00              -                      
ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149 = 25867,โอน

เปลี ยนแปลงงบด้ำเนินงำน คร้ังที  183 =

25000

รับโอนเงิน คร้ังที  145

5 กรมปศุสัตว์
เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี
10 เครื อง 1,000.00              1,000.00            -                      รอส่งมอบ รับโอนกลับกรมฯ คร้ังที  213

6 กรมปศุสัตว์ เครื องอัลตร้ำซำวด์แบบเคลื อนที ได้ 1  เครื อง 34,800.00             -                     34,800.00          -                      
โอนเปลี ยนแปลงงบด้ำเนินงำน คร้ังที  

183=15200
รับโอนเงิน คร้ังที  183

7 กรมปศุสัตว์ กล้องจุลทรรศนส์เตอริโอ 1 เครื อง 10,000.00             10,000.00          -                      รอส่งมอบ รับโอนกลับกรมฯ คร้ังที  213

8 กรมปศุสัตว์
กล้องจุลทรรศนช์นดิตัดแสง (phase contrast microscope) พร้อม

อุปกรณ์
1 ชุด 500.00                 500.00              -                      รอส่งมอบ รับโอนกลับกรมฯ คร้ังที  213

9 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงหอ้งปฏบิติักำรชีวโมเลกุล 2 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิต

ปศุสัตว์
1 แหง่ 500.00                 -                     500.00              -                      

ขอใช้คร้ังที  186=90000,187=

91200,188=75000,คร้ังที  199 38713,

คร้ังที  212 = 69587

รับโอนเงินกลับคร้ังที  186

10 กรมปศุสัตว์ รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคลื อน 4 ล้อขนำด 47 แรงม้ำ 1 คัน -                      118.00                 -                     118.00              -                      
ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149 = 3582 ,โอน

เปลี ยนแปลงงบด้ำเนินงำน คร้ังที  183=

1300

รับโอนเงินกลับคร้ังที  72

11 กรมปศุสัตว์ เครื องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแนน่ แบบต้ังโต๊ะ 1 เครื อง -                      10.00                  -                     10.00                -                      ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149 = 1490 รับโอนเงินกลับคร้ังที  145

12 กรมปศุสัตว์
รถบรรทกุ (เบนซิน) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องวำ่ง

ด้ำนหลังคนขับ (CAB)
10  คัน -                      335,000.00           -                     335,000.00        -                      รับโอนเงินกลับคร้ังที  128

13 กรมปศุสัตว์ ปรับปรุงซ่อมแซมบำ้นพักปศุสัตวอ์้ำเภอเชียงคำน 1 แหง่ 12,000.00             -                     12,000.00          -                      รับโอนคร้ังที  145

14 กรมปศุสัตว์ คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก -                      4,525.00              -                     4,525.00            -                      ขอใช้คร้ังที  161 =8299 รับโอนเงินกลับคร้ังที  118

15 กรมปศุสัตว์
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
2 คัน -                      23,154.00             -                     23,154.00          -                      ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149 = 273766 รับโอนเงินกลับคร้ังที  125

กรมปศุสัตว์
รำยงำนผลกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง งบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ประจ ำเดอืน  พฤษภำคม 2558   (ณ วันที่ 31  พฤษภำคม 2558)

หนำ้ที  1/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

16 กรมปศุสัตว์ ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 40 ใบ 100.00                 -                     100.00              -                      
ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  183 = 58900 ,โอน

เปลี ยนแปลงงบด้ำเนินงำนคร้ังที  183 = 

5000

รับโอนเงินกลับคร้ังที  181

17 กรมปศุสัตว์ แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 1,221.00              -                     1,221.00            -                      
โอนเปลี ยนแปลงงบด้ำเนินงำน คร้ังที  

183=1400
รับโอนคร้ังที  145

18 กรมปศุสัตว์ รถโดยสำร ขนำด 12 ที นั ง  (ดีเซล) 1 คัน -                      14,400.00             -                     14,400.00          -                      
โอนเปลี ยนแปลงงบด้ำเนินงำน คร้ังที  

183=3600
รับโอนเงินกลับคร้ังที  62

19 ส้ำนกังำนเลขำนกุำรกรม ปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณรอบกรมปศุสัตว์ 1 แหง่ -                      95,658.00             95,658.00            -                   95,658.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  180

20 ส้ำนกังำนเลขำนกุำรกรม ปรับปรุงภมูิทศันบ์ริเวณรอบกรมปศุสัตว์ 1 แหง่ -                      99,800.00             99,474.16            325.84              99,474.16             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  181

21 ส้ำนกังำนเลขำนกุำรกรม เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 5 เครื อง -                      75,000.00             74,999.99            0.01                 74,999.99             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  188

22 ส้ำนกังำนเลขำนกุำรกรม
ปรับปรุงระบบน้้ำประปำขึน้ถังเก็บน้้ำ อำคำรชัยอัศวรักษ์ อำคำรวจิิตร

พำหนกำร อำคำรอ้ำนวยกำร
1 งำน -                      704,900.00           704,900.00        -                      อยูร่ะหว่ำงกำรประกวดรำคำ

โอนเปลี ยนแปลงจำก สนง.

นรำธิวำส คร้ังที  201

23 กองคลัง โทรศัพทเ์คลื อนที ของผู้บริหำร 3 เครื อง -                      87,237.00             87,237.00            -                   87,237.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ย คร้ังที  173

24 กองคลัง
เครื องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มีระบบ

ฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บทียีู
1 เครื อง -                      31,500.00             31,500.00            -                   31,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ย คร้ังที  173

25 กองคลัง   โทรศัพทเ์คลื อนที ของผู้บริหำร 1 เครื อง 29,400.00             29,400.00            -                   29,400.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ย คร้ังที  102

26 กองคลัง  เครื องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่งเอกสำรได้คร้ังละ 30 แผ่น 1 เครื อง 24,600.00             24,599.30            0.70                 24,599.30             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ย คร้ังที  112

27 กองแผนงำน  เครื องพิมพ์ส้ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 300x600 จุดต่อ

ตำรำงนิว้
1  เครื อง 89,000.00             89,000.00            -                   89,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ย คร้ังที  72

28 กองแผนงำน  กล้องถ่ำยภำพนิ ง ระบบดิจิตอล SLR ควำมละเอียดไม่นอ้ยกวำ่ 18 

ล้ำนพิกเซล
1  ชุด -                      34,800.00             34,800.00            -                   34,800.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ย คร้ังที  182

29 กองแผนงำน  กล้องถ่ำยภำพเคลื อนไหว FULL HD 1  ชุด -                      34,990.00             34,990.00            -                   34,990.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ย คร้ังที  182

30 ศูนย์สำรสนเทศ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 7  เครื อง 105,000.00           88,382.00             88,382.00            -                   88,382.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  62

31 ศูนย์สำรสนเทศ ระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวร์ำยครัวเรือน 1 ระบบ 21,899,300.00       21,800,000.00       21,800,000.00      -                   3,270,000.00        18,530,000.00       เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน โอนเงินกลับคร้ังที  91

32 ศูนย์สำรสนเทศ
ระบบภมูิสำรสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื อกำรลงทนุด้ำนปศุสัตว ์

(Economic Investment Zoneof Livestock System)
1 ระบบ 18,271,900.00       18,100,000.00       18,100,000.00      -                   2,715,000.00        15,385,000.00       เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน โอนเงินกลับคร้ังที  91

หนำ้ที  2/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

33 ศูนย์สำรสนเทศ อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย (Access Point) 71,990.00             71,989.60            0.40                 71,989.60             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  132

34 ศูนย์สำรสนเทศ ชุดอุปกรณ์ส้ำหรับระบบกำรประชุมทำงไกล 99,720.00             99,718.65            1.35                 99,718.65             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  132

35 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องซักผ้ำ ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 20 ปอนด์ 1 เครื อง 50,000.00             49,220.00             49,220.00            -                   49,220.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

36 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องอบผ้ำ ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 20 ปอนด์ 1 เครื อง 50,000.00             49,220.00             49,220.00            -                   49,220.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

37 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ ตู้ปลอดเชือ้ (Biosafety Cabinet Class II) 3 ตู้ 1,500,000.00        1,494,000.00        1,494,000.00        -                   1,494,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

38 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องเพิ มปริมำณสำรพันธกุรรม (PCR machine) 1 เครื อง 350,000.00           347,215.00           347,215.00          -                   347,215.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

39 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องปั่นผสมสำรละลำย (Vortex mixer) 4 เครื อง 42,800.00             34,240.00             34,240.00            -                   34,240.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

40 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 50 ลิตร 1 เครื อง 180,000.00           180,000.00           179,760.00          240.00              179,760.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

41 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ กล้องจุลทรรศนพ์ร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00          -                   150,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

42 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ ตู้บม่เชือ้ ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 28 ลิตร 1 ตู้ 49,000.00             49,000.00             49,000.00            -                   49,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

43 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแนน่ แบบต้ังโต๊ะ 1 เครื อง 94,500.00             93,000.00             93,000.00            -                   93,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

44 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องอ่ำนไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,200,000.00        1,187,700.00        1,187,700.00        -                   1,187,700.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

45 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ
เครื องล้ำงอุปกรณ์ในหอ้งปฏบิติักำรแบบอัตโนมัติขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 150

 ลิตร
1 เครื อง 1,250,000.00        1,250,000.00        1,249,760.00        240.00              1,249,760.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว

46 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องตรวจวเิครำะหส์ำรชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,100,000.00        1,099,000.00        1,099,000.00        -                   1,099,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

47 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องเตรียมเนือ้เยื อระบบปดิ (Enclosed Tissue Processor) 1 เครื อง 1,300,000.00        825,000.00           825,000.00          -                   825,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

โอนสมทบเงินอดุหนุน = 

48,512 และโอนเงินกลับ

ส่วนกลำงแล้ว

48 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ เครื องย้อมสไลด์เนือ้เยื อแบบอัตโนมัติ 1 เครื อง 1,250,000.00        1,250,000.00        1,250,000.00        -                   1,250,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว

49 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ ปรับปรุงระบบจ่ำยน้้ำเย็นเครื องปรับอำกำศ 1 ระบบ 4,042,000.00        3,600,000.00        3,600,000.00        -                   3,600,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

50 สถำบนัสุขภำพสัตวแ์หง่ชำติ ปรับปรุงหอ้งปฏบิติักำรกลุ่มอิมมูนและซีรัมวทิยำ 1 แหง่ 519,000.00           508,586.00           508,585.90          0.10                 508,585.90           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

หนำ้ที  3/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

51 ศูนย์อ้ำงอิงโรคปำกและเทำ้เปื่อยภมูิภำคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

52 ส้ำนกัพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำ

ปศุสัตว์
หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             33,000.00             33,000.00            -                   33,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  62

53 ส้ำนกัพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำ

ปศุสัตว์

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           777,000.00           777,000.00          -                   777,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  62

54
ส้ำนกัพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำ

ปศุสัตว์

ชุดโมเดล เรื อง ใช้น้้ำอย่ำงรู้คิดเพิ มผลผลิตใหแ้ผ่นดินและเปน็มิตรกับ

สิ งแวดล้อม
1 ชุด -                      99,938.00             99,938.00            -                   99,938.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

ขอใช้เงินเหลือจำ่ย คร้ังที  

104

55 กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
เครื องพิมพ์ส้ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 300x300 จุดต่อ

ตำรำงนิว้
1 เครื อง -                      90,000.00             90,000.00            -                   90,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

ขอใช้เงินเหลือจำ่ย คร้ังที  

186

56 ศูนย์พัฒนำอุตสำหกรรมปศุสัตว์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

57 ส้ำนกัพัฒนำพันธุ์สัตว์
เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 3,500 

ANSl Lumens
1  เครื อง 22,470.00             22,470.00            -                   22,470.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ย คร้ังที  178

58 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวท์บักวำง รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

59 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวก์บนิทร์บรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

60 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวก์บนิทร์บรีุ ตู้ฟักไข่ ขนำด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00           179,500.00           179,500.00          -                   179,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  110

61 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวก์บนิทร์บรีุ
เครื องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอำกำศ) 

ขนำด 12,000 บทียีู
1 ชุด 18,000.00             18,000.00            -                   18,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  161

62 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวป์ำกช่อง ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนำด 2x6 หวัรีดแบบก้ำงปลำ 1 ชุด 1,200,000.00        1,070,000.00        1,070,000.00        -                   1,070,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

63 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวป์ำกช่อง ปรับปรุงโรงรีดนมแบบยืนโรงจุได้ 60 แม่ 1 แหง่ 800,000.00           753,120.00           753,120.00          -                   753,120.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

64 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวป์ำกช่อง เครื องฉีดน้้ำแรงดันสูง 1 เครื อง 20,000.00             20,000.00             19,955.50            44.50                19,955.50             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

65 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวช์ัยภมูิ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

66 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวเ์ลย ตู้ฟักไข่ ขนำด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00           163,990.00           163,990.00          -                   163,990.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

67 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวเ์ลย รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

68 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวสุ์รินทร์ ตู้ฟักไข่ ขนำด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00           200,000.00           200,000.00          -                   200,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

69 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวศ์รีสะเกษ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

หนำ้ที  4/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

70 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวท์ำ่พระ
รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคลื อน 4 ล้อขนำด 47 แรงม้ำ พร้อม

อุปกรณ์ใบมีดดันดินหนำ้
1 คัน 718,000.00           664,000.00           664,000.00          -                   664,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

71 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวอ์ุบลรำชธำนี รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

72 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ เครื องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด้ำ) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 1 เครื อง 120,000.00           44,900.00             44,900.00            -                   44,900.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

73 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ ตู้เย็น ขนำด 13 คิวบกิฟุต 1 ตู้ 19,000.00             19,000.00             19,000.00            -                   19,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

74 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่
เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 3,500 

ANSl Lumens
1 เครื อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                   39,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

75 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ เครื องรีดนมก้ำงปลำแบบไปปไ์ลน ์10 หวัรีด 1 ชุด 700,000.00           700,000.00           699,950.00          50.00                699,950.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

76 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ เครื องก้ำเนดิไฟฟ้ำ ขนำด 15 กิโลวตัต์ 1 เครื อง 260,000.00           219,350.00           219,350.00          -                   219,350.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

77 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ เครื องฉีดน้้ำแรงดันสูง 1 เครื อง 20,000.00             20,000.00             20,000.00            -                   20,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

78 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวแ์พร่ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             74,000.00             74,000.00            -                   74,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

79 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวต์ำก รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

80 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวน์ครสวรรค์ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

81 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวพ์ิษณุโลก รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

82 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวห์นองกวำง รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

83 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวห์นองกวำง ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสำยกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00        1,095,000.00        1,095,000.00        -                   1,095,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

84 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวสุ์รำษฎร์ธำนี รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

85 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวสุ์รำษฎร์ธำนี ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสำยกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00        887,000.00           887,000.00          -                   887,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

86 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวสุ์รำษฎร์ธำนี
ปรับปรุงคอกเล้ียงแพะ (โรงเรือนที  1,2,3) ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตว์

สุรำษฎร์ธำน ีจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี
1 งำน -                      600,000.00           596,000.00          4,000.00            596,000.00           รอส่งมอบ

โอนเปลี ยนแปลงจำก สนง.

นรำธิวำส คร้ังที  201

87 ศูนย์วจิัยและบ้ำรุงพันธุ์สัตวย์ะลำ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

88 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวเ์ทพำ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

89 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวเ์ทพำ ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสำยกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00        997,000.00           997,000.00          -                   997,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

หนำ้ที  5/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

90 ส้ำนกัพัฒนำอำหำรสัตว์
เครื องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มีระบบ

ฟอกอำกำศ) ขนำด 30,000 บทียีู
1 เครื อง -                      36,950.00             36,950.00            -                   36,950.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  195

91 ศูนย์วจิัยและพัฒนำอำหำรสัตวส์ระแก้ว เครื องตัดพืชอำหำรสัตว ์แบบ Double Chopชนดิติดทำ้ยรถแทรคเตอร์ 1 เครื อง 160,000.00           160,000.00           160,000.00          -                   160,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

92 ศูนย์วจิัยและพัฒนำอำหำรสัตวน์ครรำชสีมำ ชุดเครื องจักรผลิตอำหำรสัตว ์ส้ำหรับผลิตอำหำรผสมทเีอ็มอำร์ 1 ชุด 650,000.00           650,000.00           650,000.00          -                   650,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

93 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวบ์รีุรัมย์ รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคลื อน 4 ล้อขนำด 47 แรงม้ำ 1 คัน 660,000.00           600,000.00           600,000.00          -                   600,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

94 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวบ์รีุรัมย์ ผำนพรวน ชนดิ 6 จำน 1 ชุด -                      43,600.00             43,600.00            -                   43,600.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจำ่ย 

คร้ังที  115

95 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวบ์รีุรัมย์ ครำดสปริง 1 ชุด -                      6,500.00              6,500.00              -                   6,500.00              -                      เบิกจำ่ยแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจำ่ย 

คร้ังที  115

96 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวบ์รีุรัมย์ ล้อเหล็ก 1 ชุด -                      9,900.00              9,900.00              -                   9,900.00              -                      เบิกจำ่ยแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจำ่ย 

คร้ังที  115

97 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวย์โสธร รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคลื อน 4 ล้อขนำด 47 แรงม้ำ 1 คัน 660,000.00           611,500.00           611,500.00          -                   611,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

98 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวย์โสธร ใบมีดดันดิน 1 ชุด -                      48,500.00             48,500.00            -                   48,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจำ่ย 

คร้ังที  114

99 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวก์ำฬสินธุ์ เครื องเกลี ยหญ้ำรวมกอง (แบบที  1) 1 เครื อง 180,000.00           180,000.00           179,760.00          240.00              179,760.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

100 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวน์ครพนม รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคลื อน 4 ล้อขนำด 47 แรงม้ำ 1 คัน 660,000.00           615,000.00           615,000.00          -                   615,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

101 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวน์ครพนม ใบมีดดันดิน 1 ชุด 45,000.00             45,000.00            45,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  131

102 ศูนย์วจิัยและพัฒนำอำหำรสัตวล้์ำปำง เครื องตัดพืชอำหำรสัตว ์แบบ Double Chopชนดิติดทำ้ยรถแทรคเตอร์ 1 เครื อง 160,000.00           160,000.00           160,000.00          -                   160,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

103 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวสุ์โขทยั เครื องเกลี ยหญ้ำรวมกอง (แบบที  1) 1 เครื อง 180,000.00           180,000.00           179,974.00          26.00                179,974.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

104 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวพ์ิจิตร รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคลื อน 4 ล้อขนำด 47 แรงม้ำ 1 คัน 660,000.00           615,000.00           615,000.00          -                   615,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

105 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวเ์พชรบรูณ์ เครื องเสียงส้ำหรับจัดประชุม 1 ชุด 62,600.00             62,600.00            -                   62,600.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  148

106 ศูนย์วจิัยและพัฒนำอำหำรสัตวเ์พชรบรีุ เครื องวเิครำะหโ์ปรตีน พร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 1,350,000.00        1,342,000.00        1,342,000.00        -                   1,342,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

107 ศูนย์วจิัยและพัฒนำอำหำรสัตวเ์พชรบรีุ เครื องวเิครำะหพ์ลังงำน พร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 1,500,000.00        1,493,000.00        1,493,000.00        -                   1,493,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

108 ศูนย์วจิัยและพัฒนำอำหำรสัตวเ์พชรบรีุ ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 2,050,000.00        2,040,000.00        2,040,000.00        -                   2,040,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

109 สถำนพีัฒนำอำหำรสัตวส์ตูล รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนดิขับเคลื อน 4 ล้อขนำด 47 แรงม้ำ 1 คัน 660,000.00           655,000.00           655,000.00          -                   655,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

หนำ้ที  6/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

110 สถำบนัวจิัยและบริกำรสุขภำพช้ำงแหง่ชำติ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

111 ด่ำนกักสัตวห์นองคำย แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           497,379.00           497,378.45          0.55                 497,378.45           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  145

112 ด่ำนกักสัตวม์ุกดำหำร แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00          -                   500,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

113 ด่ำนกักสัตวแ์ม่ฮ่องสอน แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00          -                   500,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

114 ด่ำนกักสัตวต์ำก แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00          -                   500,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

115 ด่ำนกักสัตวต์รำด แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00          -                   500,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

116 ด่ำนกักสัตวส์ระแก้ว แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00          -                   500,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

117 ด่ำนกักสัตวอ์ุบลรำชธำนี แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00          -                   500,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

118 ด่ำนกักสัตวน์ครพนม แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00          -                   500,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

119 ด่ำนกักสัตวเ์ชียงรำย แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           499,690.00          310.00              499,690.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

120 ด่ำนกักสัตวก์ำญจนบรีุ แผงเหล็กส้ำหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00           500,000.00           500,000.00          -                   500,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

121 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 30 ลิตร 50 ใบ 704,000.00           704,000.00          -                   704,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว
ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  130 

และโอนเงินกลับคร้ังที  181

122 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ระบบฐำนข้อมูลโคนม real time 1 ระบบ 3,390,000.00        3,350,000.00        3,350,000.00        -                   2,345,000.00        1,005,000.00        เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน โอนเงินกลับ คร้ังที  118

123 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ปรับปรุงหอ้งปฏบิติักำรของส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ 1 งำน 700,000.00           685,000.00           685,000.00          -                   685,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

124 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์
ปรับปรุงหอ้งปฏบิติักำรชีวโมเลกุล 2 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิต

ปศุสัตว์
1 แหง่ 305,000.00           305,000.00          -                   -                      305,000.00           รอส่งมอบ

ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  133 

และโอนกลับคร้ังที  186

125 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 20 ลิตร 10 ใบ 380,000.00           153,800.00           153,800.00          -                   153,800.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

126 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 20 ใบ 330,000.00           118,000.00           118,000.00          -                   118,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

127 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 40 ใบ 236,000.00           236,000.00          -                   236,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว
ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  130 

และโอนเงินกลับคร้ังที  181

หนำ้ที  7/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

128 ส้ำนกัเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 20 ลิตร 10 ใบ 152,500.00           152,500.00          -                   152,500.00           -                      รอส่งมอบ
ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  130 

และโอนเงินกลับคร้ังที  181

129 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ล้ำพญำกลำง เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

130 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้พ่อโคพันธุ์โครงกำรหลวงอิน

ทนนท์
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

131 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

132 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื
ใบมีดดันหนำ้ดิน 1  ใบ 90,000.00             90,000.00            -                   90,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  127

133
ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 5,500 ลิตร 1 ใบ 2,000,000.00        1,490,000.00        1,490,000.00        -                   1,490,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว

โอนกลับมำคร้ังที  133 

พร้อม สทป.ขอใช้เลย

134 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื
รถฟำร์มเทรกเตอร์ ชนดิขับเคลื อน 4 ล้อขนำด 85 แรงม้ำ 1 คัน 1,100,000.00        959,800.00           959,800.00          -                   959,800.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

135 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื

เครื องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอำกำศ) 

ขนำด 24,000 บทียีู
2 เครื อง -                      54,800.00             54,800.00            -                   54,800.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  186

136 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื

เครื องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนดิติดผนงั (มีระบบฟอกอำกำศ) 

ขนำด 12,000 บทียีู
1 เครื อง -                      17,900.00             17,900.00            -                   17,900.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  186

137 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุ์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื
ตู้เย็น ขนำด 13 คิวบกิฟุต 1 เครื อง -                      18,500.00             18,500.00            -                   18,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  186

138 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้สุกรรำชบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             13,650.00             13,650.00            -                   13,650.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

139 ศูนย์ผลิตน้้ำเชือ้สุกรรำชบรีุ เครื องกวนและเตำไฟฟ้ำ (Hot plate stirrer) 1 เครื อง 30,000.00             28,000.00             28,000.00            -                   28,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

140 ศูนย์วจิัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรย้ำยฝำกตัว

อ่อน
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

141 ศูนย์วจิัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรย้ำยฝำกตัว

อ่อน
เครื องอัลตร้ำซำวด์แบบเคลื อนที ได้ 1  เครื อง 400,000.00           400,000.00          -                   400,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  127,

และโอนกลับคร้ังที  183

142
ศูนย์วจิัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรย้ำยฝำกตัว

อ่อน

กล้องจุลทรรศนช์นดิ Phase Contrast พร้อมอุปกรณ์ถ่ำยภำพระบบ

ดิจิตอลและอุปกรณ์ประมวลผล
1  ชุด 630,000.00           623,000.00          7,000.00            623,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  127

143
ศูนย์วจิัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรย้ำยฝำกตัว

อ่อน

ก่อสร้ำงอำคำรปฏบิติักำรเทคโนโลยีชีวภำพ ศูนย์วจิัยและพัฒนำ

เทคโนโลยีกำรย้ำยฝำกตัวอ่อน จังหวดันครรำชสีมำ
1  แหง่ 1,900,000.00        1,574,320.00        325,680.00        1,574,320.00        รอส่งมอบ

โอนเปลี ยนแปลงจำก สนง.

นรำธิวำส คร้ังที  201

144 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สระบรีุ
เครื องตรวจวเิครำะหคุ์ณภำพน้้ำนม และโซมำติกเซลส์ 1 เครื อง 14,500,000.00       14,450,000.00       14,450,000.00      -                   14,450,000.00       -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

145 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ชลบรีุ

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและ

เทคโนโลยีชีวภำพชลบรีุ
20 เครื อง 1,000,000.00        998,000.00          2,000.00            998,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  129

หนำ้ที  8/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

146 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

นครรำชสีมำ
เครื องอัลตร้ำซำวด์แบบเคลื อนที ได้ 1 เครื อง 420,000.00           400,000.00           400,000.00          -                   400,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

147
ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

นครรำชสีมำ
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 50 ใบ -                      295,000.00           295,000.00        -                      

อยูร่ะหว่ำงประกำศสอบรำคำ

(ก้ำหนดเปิดซอง 12 พค.58)

รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  203

148
ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

นครรำชสีมำ
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 20 ลิตร 40 ใบ -                      610,000.00           610,000.00        -                      

อยูร่ะหว่ำงประกำศสอบรำคำ

(ก้ำหนดเปิดซอง 12 พค.58)

รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  203

149
ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

นครรำชสีมำ
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 30 ลิตร 60 ใบ -                      844,800.00           844,800.00        -                      

อยูร่ะหว่ำงประกำศสอบรำคำ

(ก้ำหนดเปิดซอง 12 พค.58)

รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  203

150 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

นครรำชสีมำ

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและ

เทคโนโลยีชีวภำพนครรำชสีมำ
20 เครื อง 998,000.00           998,000.00          -                   998,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  129

151 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น
เครื อง  Laparoscope 1 ชุด 557,700.00           557,700.00           557,700.00          -                   557,700.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

152 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น

เครื องบม่เพำะเชือ้ภำยใต้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) 

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 500,000.00           417,300.00           417,300.00          -                   417,300.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที  145

153 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น
ตู้ปลอดเชือ้แบบไบโอเซฟต้ี ระดับ II 1 ตู้ 400,000.00           398,000.00           398,000.00          -                   398,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที  145

154 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 20 ลิตร 7 ใบ 266,000.00           119,000.00           119,000.00          -                   119,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

155 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 30 ลิตร 7 ใบ 266,000.00           146,300.00           146,300.00          -                   146,300.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

156 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 8 ใบ 132,000.00           59,600.00             59,600.00            -                   59,600.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

157 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 35 ลิตร 8 ใบ 320,000.00           184,000.00           184,000.00          -                   184,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

158 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 30 ลิตร แบบปำกกวำ้ง 2 ใบ 100,000.00           90,000.00             90,000.00            -                   90,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

159 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

ขอนแก่น

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและ

เทคโนโลยีชีวภำพขอนแก่น
24 เครื อง -                      1,200,000.00        1,200,000.00        -                   1,200,000.00        รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149

160 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

พิษณุโลก

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและ

เทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก
10 เครื อง -                      500,000.00           499,000.00          1,000.00            499,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  129

161 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

พิษณุโลก
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 20 ลิตร 30 ใบ 1,140,000.00        1,124,000.00        1,124,000.00        -                   1,124,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

162 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

พิษณุโลก
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 30 ลิตร 30 ใบ 1,140,000.00        1,128,000.00        1,128,000.00        -                   1,128,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

163 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

พิษณุโลก
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 52 ใบ 858,000.00           849,000.00           849,000.00          -                   849,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

164 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

พิษณุโลก
เครื องอัลตร้ำซำวด์แบบเคลื อนที ได้ 1 เครื อง 420,000.00           416,000.00           416,000.00          -                   416,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

165 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

รำชบรีุ

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและ

เทคโนโลยีชีวภำพรำชบรีุ
20 เครื อง 1,000,000.00        998,000.00          2,000.00            998,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  129

หนำ้ที  9/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

166 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

รำชบรีุ
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 20 ลิตร 3 ใบ 114,000.00           49,500.00             49,500.00            -                   49,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

167 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

รำชบรีุ
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 30 ลิตร 3 ใบ 114,000.00           54,000.00             54,000.00            -                   54,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

168 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

รำชบรีุ
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 5 ใบ 82,500.00             34,500.00             34,500.00            -                   34,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

169 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพสุ

รำษฎร์ธำนี

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและ

เทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี
10 เครื อง 499,000.00           499,000.00          -                   499,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  129

170 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพสุ

รำษฎร์ธำนี
กล้องจุลทรรศนส์เตอริโอ 1 เครื อง 150,000.00           150,000.00          -                   150,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  127

171 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพสุ

รำษฎร์ธำนี

กล้องจุลทรรศนช์นดิตัดแสง (phase contrast microscope) พร้อม

อุปกรณ์
1 ชุด 299,500.00           299,500.00          -                   299,500.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  127

172 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพสุ

รำษฎร์ธำนี
เครื องชั งน้้ำหนกัสัตวดิ์จิตอล 1 ชุด 48,000.00             48,000.00            -                   48,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  127

173 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ
กล้องจุลทรรศนส์เตอริโอ 1 เครื อง 150,000.00           149,000.00           149,000.00          -                   149,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

174 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ
เครื องอุน่สไลด์ควบคุมอุณหภมูิสูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 60 องศำเซลเซียส 1 เครื อง 70,000.00             69,978.00             69,978.00            -                   69,978.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

175 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ
เครื องผลิตน้้ำบริสุทธิ์คุณภำพสูง 1 เครื อง 350,000.00           348,600.00           348,600.00          -                   348,600.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

176 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ

เครื องล้ำงท้ำควำมสะอำดวสัดุด้วยคลื นควำมถี สูงขนำดจุไม่นอ้ยกวำ่ 20

 ลิตร
1 เครื อง 80,300.00             80,000.00             80,000.00            -                   80,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

177 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ
pH meter พร้อม microprobe ชนดิพกพำ 1 ชุด 52,100.00             51,800.00             51,800.00            -                   51,800.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

178 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ
เครื องปั่นเหวี ยง ขนำด 16 หลุม 1 เครื อง 96,000.00             94,000.00             94,000.00            -                   94,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

179 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ
เครื องอัลตร้ำซำวด์แบบเคลื อนที ได้ 1 เครื อง 420,000.00           416,000.00           416,000.00          -                   416,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

180 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ
เครื องตรวจวเิครำะหคุ์ณภำพน้้ำเชือ้ 1 เครื อง 2,000,000.00        1,952,000.00        1,952,000.00        -                   1,952,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

181 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

สงขลำ
เครื องล้ำงวสัดุด้วยคลื นเสียงควำมถี สูง ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 ลิตร 1 เครื อง 89,000.00             80,000.00             80,000.00            -                   80,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

182 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 1 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

183 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 1 ชุดอุปกรณ์ผ่ำตัดและแก้ไขปญัหำระบบสืบพันธุ์ ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 1 6  ชุด -                      58,800.00             58,800.00            -                   58,800.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  183

184 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 1
รถบรรทกุ (เบนซิน) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องวำ่ง

ด้ำนหลังคนขับ (CAB)
2  คัน -                      1,040,000.00        1,040,000.00        -                   1,040,000.00        รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  128

หนำ้ที  10/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

185 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 1 หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 2 หลัง 68,000.00             59,920.00             59,920.00            -                   59,920.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

186 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 1
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
2 คัน 1,574,000.00        1,277,080.00        1,277,080.00        -                   1,277,080.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

187 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 1 เครื องปั่นฮีมำโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                   34,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

188 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 1 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           250,000.00           250,000.00          -                   250,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

189 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 2 ชุดอุปกรณ์ผ่ำตัดและแก้ไขปญัหำระบบสืบพันธุ์ ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 2 2  ชุด -                      19,600.00             19,600.00            -                   19,600.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  183

190 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 2 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             14,990.00             14,990.00            -                   14,990.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

191 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 2 หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

192 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 2
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           777,000.00           777,000.00          -                   777,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

193 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 2 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           269,500.00           269,500.00          -                   269,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

194  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
เครื องนบัโคโลนี 1 เครื อง 37,500.00             37,500.00             37,360.00            140.00              37,360.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

195  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก

เครื องเพิ มปริมำณสำรพันธกุรรมในสภำพจริง (Real Time PCR) 

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 3,210,000.00        3,198,000.00        3,198,000.00        -                   3,198,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

196 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

197 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 50 ลิตร 1 เครื อง 180,000.00           180,000.00           180,000.00          -                   180,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

198 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
กล้องจุลทรรศนพ์ร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00          -                   150,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

199 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
ตู้ดูดไอพิษสำรเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           280,000.00           280,000.00          -                   280,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

200 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
เครื องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแนน่ แบบต้ังโต๊ะ 1 เครื อง 94,500.00             93,000.00             93,000.00            -                   93,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที  145

201
ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
เครื องตรวจวเิครำะหส์ำรชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,100,000.00        1,099,500.00        1,099,500.00        -                   1,099,500.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที  145

202 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
เครื องปั่นเหวี ยงชนดิควบคุมอุณหภมูิแบบต้ังโต๊ะ 1 เครื อง 430,000.00           430,000.00           430,000.00          -                   430,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

203 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออก
เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00           290,000.00           290,000.00          -                   290,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

หนำ้ที  11/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

204 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 3 ชุดอุปกรณ์ผ่ำตัดและแก้ไขปญัหำระบบสืบพันธุ์ ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 3 6  ชุด -                      58,800.00             57,600.00            1,200.00            57,600.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  183

205 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 3 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

206 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 3
รถบรรทกุ (เบนซิน) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องวำ่ง

ด้ำนหลังคนขับ (CAB)
2  คัน -                      1,040,000.00        1,040,000.00        -                   1,040,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  128

207 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 3 หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

208 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 3
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           787,000.00           787,000.00          -                   787,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

209 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 3 เครื องปั่นฮีมำโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                   34,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

210 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 3 กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตำ 1 เครื อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                   39,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

211 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 4 ชุดอุปกรณ์ผ่ำตัดและแก้ไขปญัหำระบบสืบพันธุ์ ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 4 3  ชุด -                      29,400.00             29,400.00            -                   29,400.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  183

212 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 4 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

213 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 4 หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

214 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 4
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           755,000.00           755,000.00          -                   755,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  69

215 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 4 เครื องปั่นฮีมำโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                   34,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

216 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 4 กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตำ 1 เครื อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                   39,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

217 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 4
เครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 3,500 

ANSl Lumens
1 เครื อง 22,900.00             22,900.00            -                   22,900.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เงินเหลือจำ่ย คร้ังที  69

218 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 4 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           270,592.00           270,130.00          462.00              270,130.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

219  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)
ตู้อบควำมร้อน (Hot Air  Oven) ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 100 ลิตร 1 ตู้ 228,000.00           75,970.00             75,970.00            -                   75,970.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

220  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)

ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภมูิ -30 องศำเซลเซียส ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 650 

ลิตร  พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 533,800.00           378,000.00           378,000.00          -                   378,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

221  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

222  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)
เครื องปั่นผสมสำรละลำย (Vortex mixer) 1 เครื อง 10,700.00             10,700.00             10,700.00            -                   10,700.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

หนำ้ที  12/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

223  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)
กล้องจุลทรรศนพ์ร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           148,730.00           148,730.00          -                   148,730.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

224  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)
ตู้ดูดไอพิษสำรเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           278,200.00           278,200.00          -                   278,200.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

225  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)
เครื องอ่ำนไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,200,000.00        1,187,700.00        1,187,700.00        -                   1,187,700.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

226 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 5 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

227 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 5
รถบรรทกุ (เบนซิน) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องวำ่ง

ด้ำนหลังคนขับ (CAB)
2  คัน -                      1,040,000.00        1,040,000.00        -                   1,040,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  128

228 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 5 ชุดอุปกรณ์ผ่ำตัดและแก้ไขปญัหำระบบสืบพันธุ์ ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 5 6  ชุด -                      58,800.00             57,600.00            1,200.00            57,600.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  183

229 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 5 หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 3 หลัง 102,000.00           102,000.00           102,000.00          -                   102,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

230 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 5
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
3 คัน 2,361,000.00        2,346,000.00        2,346,000.00        -                   2,346,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  183

231 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 5 กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตำ 2 เครื อง 78,000.00             78,000.00             78,000.00            -                   78,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

232 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 5 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 8 คอก 309,278.00           268,000.00           268,000.00          -                   268,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

233 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนบน)
ตู้เย็นควบคุมอุณหภมูิ 1 ตู้ 53,500.00             53,500.00            -                   53,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

234 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนบน)
ตู้เย็นขนำด 13 คิวบกิฟุต 2 ตู้ 38,000.00             38,000.00            -                   38,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

235 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนบน)
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

236 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนบน)
เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 50 ลิตร 1 เครื อง 180,000.00           174,410.00           174,410.00          -                   174,410.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

237 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนบน)
กล้องจุลทรรศนพ์ร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00          -                   150,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

238 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนบน)
ตู้ดูดไอพิษสำรเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           270,000.00           270,000.00          -                   270,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

239 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 6 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

240 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 6
รถบรรทกุ (เบนซิน) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องวำ่ง

ด้ำนหลังคนขับ (CAB)
2  คัน -                      1,040,000.00        1,040,000.00        -                   1,040,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  128

241 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 6 เครื องปั่นฮีมำโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                   34,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

หนำ้ที  13/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

242 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 6 ชุดอุปกรณ์ผ่ำตัดและแก้ไขปญัหำระบบสืบพันธุ์ ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 6 4  ชุด -                      39,200.00             39,200.00            -                   39,200.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  183

243 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 6 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           269,500.00           269,500.00          -                   269,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  145

244 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

245 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7
รถบรรทกุ (เบนซิน) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องวำ่ง

ด้ำนหลังคนขับ (CAB)
1  คัน -                      535,000.00           535,000.00          -                   535,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  128

246 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 3 หลัง 102,000.00           102,000.00           102,000.00          -                   102,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

247 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
3 คัน 2,361,000.00        2,214,000.00        2,214,000.00        -                   2,214,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

248 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 เครื องปั่นฮีมำโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                   34,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

249 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตำ 1 เครื อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                   39,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

250 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 ชุดอุปกรณ์ผ่ำตัดและแก้ไขปญัหำระบบสืบพันธุ์ ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 7 6  ชุด -                      58,800.00             58,800.00            -                   58,800.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  183

251 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 7 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           257,768.00           257,767.65          0.35                 257,767.65           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

252 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 8 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

253 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 8
รถบรรทกุ (เบนซิน) ขนำด 1 ตัน ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องวำ่ง

ด้ำนหลังคนขับ (CAB)
1  คัน -                      520,000.00           520,000.00          -                   520,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  128

254 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 8 ปรับปรุงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 8 1 แหง่ 1,780,400.00        1,680,937.00        1,680,936.11        0.89                 1,680,936.11        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

255 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 8 เครื องปั่นฮีมำโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เครื อง 34,500.00             34,500.00             34,500.00            -                   34,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

256 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 8 กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ 2 ตำ 1 เครื อง 39,000.00             39,000.00             39,000.00            -                   39,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

257 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 8 ชุดอุปกรณ์ผ่ำตัดและแก้ไขปญัหำระบบสืบพันธุ์ ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 8 2  ชุด -                      19,600.00             19,600.00            -                   19,600.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  183

258 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 8 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 8 คอก 309,278.00           308,000.00           308,000.00          -                   308,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

259 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

260 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เครื องปั่นผสมสำรละลำย (Vortex mixer) 2 เครื อง 21,400.00             21,186.00             21,186.00            -                   21,186.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

หนำ้ที  14/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

261 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 50 ลิตร 1 เครื อง 180,000.00           179,000.00           179,000.00          -                   179,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

262 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ กล้องจุลทรรศนพ์ร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00          -                   150,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

263 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ ตู้ดูดไอพิษสำรเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           295,000.00           295,000.00          -                   295,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

264 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เครื องอุน่สไลด์ 1 เครื อง 29,000.00             28,000.00             28,000.00            -                   28,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

265 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เครื องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแนน่ แบบต้ังโต๊ะ 1 เครื อง 94,500.00             94,000.00             94,000.00            -                   94,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

266 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เครื องวเิครำะหส์ำรตกค้ำงด้วยเทคนคิ GC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2,400,000.00        2,376,000.00        2,376,000.00        -                   2,376,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

267 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เครื องเตรียมเนือ้เยื อระบบปดิ (Enclosed Tissue Processor) 1 เครื อง 1,300,000.00        935,000.00           935,000.00          -                   935,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

268 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00           284,620.00           284,620.00          -                   284,620.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

269 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้ ตู้แช่แข็ง -86 องศำเซลเซียส ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        674,000.00           674,000.00          -                   674,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

270 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 9
เครื องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มีระบบ

ฟอกอำกำศ) ขนำด 15,000 บทียีู
2 เครื อง 52,000.00             52,000.00            -                   52,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

ขอใช้เงินเหลือจำ่ย คร้ังที  

119

271 ส้ำนกังำนปศุสัตวเ์ขต 9 เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

272 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 9 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           266,245.00           266,245.00          -                   266,245.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

273 ส้ำนกังำนปศุสัตวก์รุงเทพมหำนคร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 15  เครื อง 225,000.00           172,377.00           172,377.00          -                   172,377.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

274 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสมุทรปรำกำร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 7  เครื อง 105,000.00           103,101.00           103,100.06          0.94                 103,100.06           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

275 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันนทบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 7  เครื อง 105,000.00           102,014.00           102,013.80          0.20                 102,013.80           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที  145

276 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัปทมุธำนี เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 8  เครื อง 120,000.00           100,000.00           100,000.00          -                   100,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

277 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพระนครศรีอยุธยำ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 17  เครื อง 255,000.00           200,090.00           200,090.00          -                   200,090.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

278 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอ่ำงทอง เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 8  เครื อง 120,000.00           94,160.00             94,160.00            -                   94,160.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

279 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัลพบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 12  เครื อง 180,000.00           154,800.00           154,800.00          -                   154,800.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที  145

280 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัลพบรีุ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

281 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสิงหบ์รีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 7  เครื อง 105,000.00           88,382.00             88,382.00            -                   88,382.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

หนำ้ที  15/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

282 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสิงหบ์รีุ ก่อสร้ำงร้ัว เทพื้นและถมดินปรับพื้นที  ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสิงหบ์รีุ 1 แหง่ 767,900.00           765,000.00           765,000.00          -                   765,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

283 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัชัยนำท เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           107,550.00           107,550.00          -                   107,550.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

284 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสระบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 14  เครื อง 210,000.00           167,860.00           167,860.00          -                   167,860.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

285 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัชลบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 11  เครื อง 165,000.00           165,000.00           164,662.30          337.70              164,662.30           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

286 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัระยอง เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           119,615.00           119,614.23          0.77                 119,614.23           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

287 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัจันทบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 11  เครื อง 165,000.00           159,500.00           159,500.00          -                   159,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

288 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัตรำด เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 6  เครื อง 90,000.00             85,740.00             85,740.00            -                   85,740.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

289 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัฉะเชิงเทรำ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 12  เครื อง 180,000.00           180,000.00           180,000.00          -                   180,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

290 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัปรำจีนบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 8  เครื อง 120,000.00           104,000.00           104,000.00          -                   104,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

291 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครนำยก เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 5  เครื อง 75,000.00             71,450.00             71,450.00            -                   71,450.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

292 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสระแก้ว เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 10  เครื อง 150,000.00           130,000.00           130,000.00          -                   130,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

293 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสระแก้ว หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

294 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสระแก้ว
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           787,000.00           787,000.00          -                   787,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

295 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสระแก้ว ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตว ์อ้ำเภอวงัสมบรูณ์ จังหวดัสระแก้ว 1 แหง่ -                      1,789,200.00        1,786,200.00        3,000.00            1,786,200.00        รอส่งมอบ
รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  202

296 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครรำชสีมำ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 33  เครื อง 495,000.00           371,200.00           371,200.00          -                   371,200.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

297 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครรำชสีมำ ชุดไมโครโฟนส้ำหรับหอ้งประชุม 1  ระบบ -                      38,713.00             38,712.60            0.40                 38,712.60             -                      เบิกจำ่ยแล้ว
รับโอนคร้ังที  199 ใช้เหลือ

จำ่ย

298 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครรำชสีมำ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

299 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดับรีุรัมย์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 24  เครื อง 360,000.00           333,840.00           333,840.00          -                   333,840.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

300 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุรินทร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 18  เครื อง 270,000.00           215,820.00           215,820.00          -                   215,820.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

301 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุรินทร์ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

หนำ้ที  16/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

302 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัศรีสะเกษ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 23  เครื อง 345,000.00           273,700.00           273,700.00          -                   273,700.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

303 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัศรีสะเกษ ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอ 1 แหง่ 1,789,200.00        1,477,000.00        1,477,000.00        -                   719,889.80           757,110.20           เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน โอนเงินกลับ คร้ังที  118

304 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัศรีสะเกษ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 4 คัน 152,000.00           148,000.00           148,000.00          -                   148,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  34

305 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุบลรำชธำนี เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 26  เครื อง 390,000.00           317,720.00           317,720.00          -                   317,720.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  110

306 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุบลรำชธำนี รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             73,400.00             73,400.00            -                   73,400.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  62

307 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัยโสธร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 10  เครื อง 150,000.00           126,500.00           126,500.00          -                   126,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

308 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัชัยภมูิ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 17  เครื อง 255,000.00           198,900.00           198,900.00          -                   198,900.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

309 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัชัยภมูิ หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

310 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัชัยภมูิ
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           787,000.00           787,000.00          -                   787,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

311 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอ้ำนำจเจริญ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 8  เครื อง 120,000.00           120,000.00           120,000.00          -                   120,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

312 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัหนองบวัล้ำภู เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 7  เครื อง 105,000.00           86,100.00             86,100.00            -                   86,100.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

313 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัหนองบวัล้ำภู ปรับปรุงบำ้นพักข้ำรำชกำร ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัหนองบวัล้ำภู 1 แหง่ 644,000.00           470,000.00           470,000.00          -                   470,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  125

314 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัขอนแก่น เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 27  เครื อง 405,000.00           311,310.00           311,310.00          -                   311,310.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

315 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุดรธำนี เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 21  เครื อง 315,000.00           245,700.00           245,700.00          -                   245,700.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

316 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุดรธำนี ปรับปรุงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุดรธำนี 1 แหง่ 223,000.00           79,000.00             79,000.00            -                   79,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  34

317 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเลย เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 15  เครื อง 225,000.00           214,500.00           214,500.00          -                   214,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  145

318 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเลย ปรับปรุงซ่อมแซมบำ้นพักปศุสัตวอ์้ำเภอเชียงคำน 1 แหง่ 200,000.00           188,000.00           188,000.00          -                   188,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที  145

319 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัหนองคำย เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 10  เครื อง 150,000.00           123,000.00           123,000.00          -                   123,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

320 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัมหำสำรคำม เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 14  เครื อง 210,000.00           174,300.00           174,300.00          -                   174,300.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

หนำ้ที  17/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

321 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัมหำสำรคำม ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอ 1 แหง่ 1,789,200.00        1,789,200.00        1,789,200.00        -                   1,789,200.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว

322 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัร้อยเอ็ด เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 21  เครื อง 315,000.00           245,700.00           245,700.00          -                   245,700.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

323 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัร้อยเอ็ด ปรับปรุงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอปทมุรัตนจ์ังหวดัร้อยเอ็ด 1 แหง่ 360,900.00           350,000.00           350,000.00          -                   175,000.00           175,000.00           เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน โอนเงินกลับคร้ังที  125

324 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัร้อยเอ็ด รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

325 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดักำฬสินธุ์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 19  เครื อง 285,000.00           282,150.00           282,150.00          -                   282,150.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

326 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 19  เครื อง 285,000.00           233,700.00           233,700.00          -                   233,700.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที  145

327 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             73,496.00             73,496.00            -                   73,496.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  145

328 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 13  เครื อง 195,000.00           163,000.00           163,000.00          -                   163,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

329 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัมุกดำหำร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 8  เครื อง 120,000.00           100,288.00           100,288.00          -                   100,288.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

330 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัมุกดำหำร หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

331 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัมุกดำหำร
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           786,000.00           786,000.00          -                   786,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

332 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 26  เครื อง 390,000.00           361,400.00           361,400.00          -                   361,400.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

333 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่ ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 1 แหง่ -                      1,789,200.00        1,789,200.00        -                   1,789,200.00        รอส่งมอบ
โอนเปลี ยนแปลงจำก สนง.

นรำธิวำส คร้ังที  201

334 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอกัลยำณิวฒันำ 

จังหวดัเชียงใหม่
1 แหง่ 34,200.00             34,200.00             34,130.36            69.64                34,130.36             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

335 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัล้ำพูน เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           112,500.00           112,500.00          -                   112,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

336 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัล้ำปำง เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 14  เครื อง 210,000.00           200,410.00           200,410.00          -                   200,410.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

337 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุตรดิตถ์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 10  เครื อง 150,000.00           110,000.00           110,000.00          -                   110,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

338 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัแพร่ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           99,800.00             99,800.00            -                   99,800.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

339 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันำ่น เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 16  เครื อง 240,000.00           192,000.00           192,000.00          -                   192,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  34

340 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพะเยำ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 10  เครื อง 150,000.00           115,000.00           115,000.00          -                   115,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

หนำ้ที  18/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

341 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพะเยำ ก่อสร้ำงร้ัวคอนกรีต ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพะเยำ 1 แหง่ 271,000.00           184,000.00           184,000.00          -                   184,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

342 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงรำย เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 19  เครื อง 285,000.00           222,680.00           222,680.00          -                   222,680.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

343 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงรำย ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอ 1 แหง่ 1,789,200.00        1,540,000.00        1,540,000.00        -                   616,000.00           924,000.00           เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน โอนเงินกลับ คร้ังที  121

344 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 8  เครื อง 120,000.00           98,400.00             98,400.00            -                   98,400.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

345 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอแม่สะเรียงจังหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แหง่ 98,100.00             98,100.00             98,000.00            100.00              98,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

346 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครสวรรค์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 16  เครื อง 240,000.00           195,200.00           195,200.00          -                   195,200.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

347 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครสวรรค์ ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตว ์อ้ำเภอตำกฟ้ำ จังหวดันครสวรรค์ 1 แหง่ -                      1,789,200.00        1,789,000.00        200.00              1,789,000.00        รอส่งมอบ
รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  202

348 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุทยัธำนี เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           110,700.00           110,700.00          -                   110,700.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

349 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุทยัธำนี โรงจอดรถยนต์ ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัอุทยัธำนี 1 แหง่ 347,000.00           346,000.00           346,000.00          -                   346,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

350 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัก้ำแพงเพชร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 12  เครื อง 180,000.00           150,000.00           150,000.00          -                   150,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

351 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัตำก เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 10  เครื อง 150,000.00           127,880.00           127,880.00          -                   127,880.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

352 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัตำก ปรับปรุงส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัตำก 1 แหง่ 395,500.00           395,500.00           395,500.00          -                   395,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

353 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุโขทยั เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 10  เครื อง 150,000.00           110,000.00           110,000.00          -                   110,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

354 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพิษณุโลก เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 10  เครื อง 150,000.00           119,000.00           119,000.00          -                   119,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

355 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพิจิตร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 13  เครื อง 195,000.00           153,400.00           153,400.00          -                   153,400.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

356 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบรูณ์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 12  เครื อง 180,000.00           153,600.00           153,600.00          -                   153,600.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

357 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบรูณ์ หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

358 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบรูณ์
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           787,000.00           787,000.00          -                   787,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

359 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัรำชบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 11  เครื อง 165,000.00           148,500.00           148,500.00          -                   148,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

หนำ้ที  19/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

360 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดักำญจนบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 14  เครื อง 210,000.00           193,186.00           193,186.00          -                   193,186.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

361 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดักำญจนบรีุ หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

362 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดักำญจนบรีุ
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           785,000.00           785,000.00          -                   785,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

363 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดักำญจนบรีุ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

364 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุพรรณบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 11  เครื อง 165,000.00           136,532.00           136,532.00          -                   136,532.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

365 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุพรรณบรีุ รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดำ 2 คัน 76,000.00             76,000.00             76,000.00            -                   76,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

366 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครปฐม เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 8  เครื อง 120,000.00           99,560.00             99,560.00            -                   99,560.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  72

367 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครปฐม ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตว ์อ้ำเภอก้ำแพงแสนจังหวดันครปฐม 1 แหง่ -                      1,789,200.00        1,789,200.00        -                   1,789,200.00        รอส่งมอบ
รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  202

368 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสมุทรสำคร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 4  เครื อง 60,000.00             60,000.00             60,000.00            -                   60,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

369 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสมุทรสงครำม เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 4  เครื อง 60,000.00             60,000.00             60,000.00            -                   60,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

370 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบรีุ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           119,700.00           119,700.00          -                   119,700.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

371 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           126,000.00           126,000.00          -                   126,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

372 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอ 1 แหง่ 1,789,200.00        1,789,200.00        1,789,200.00        -                   536,760.00           1,252,440.00        เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน

373 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมรำช เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 24  เครื อง 360,000.00           302,400.00           302,400.00          -                   302,400.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

374 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดักระบี เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           124,200.00           124,200.00          -                   124,200.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

375 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพังงำ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           121,500.00           121,500.00          -                   121,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

376 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพังงำ หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             34,000.00             34,000.00            -                   34,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

377 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพังงำ
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           699,000.00           699,000.00          -                   699,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

378 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัภเูก็ต เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 4  เครื อง 60,000.00             60,000.00             60,000.00            -                   60,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

379 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสุรำษฎร์ธำนี เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 19  เครื อง 285,000.00           262,200.00           262,200.00          -                   262,200.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

หนำ้ที  20/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

380 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัระนอง เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 6  เครื อง 90,000.00             90,000.00             90,000.00            -                   90,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

381 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัชุมพร เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           127,350.00           127,350.00          -                   127,350.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

382 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสงขลำ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 17  เครื อง 255,000.00           242,080.00           242,080.00          -                   242,080.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

383 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสงขลำ
ปรับปรุงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสงขลำอำคำรพัสดุ และ

บำ้นพักข้ำรำชกำร
1 แหง่ 116,000.00           92,000.00             92,000.00            -                   92,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

384 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสงขลำ ปรับปรุงบำ้นพักปศุสัตวอ์้ำเภอหำดใหญ่จังหวดัสงขลำ 1 แหง่ 303,400.00           300,000.00           300,000.00          -                   300,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

385 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัสตูล เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 8  เครื อง 120,000.00           120,000.00           120,000.00          -                   120,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

386 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัตรัง เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 11  เครื อง 165,000.00           136,840.00           136,840.00          -                   136,840.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

387 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพัทลุง เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 12  เครื อง 180,000.00           164,400.00           164,400.00          -                   164,400.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  91

388 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพัทลุง ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัพัทลุง 1 แหง่ 4,994,100.00        4,251,000.00        4,251,000.00        -                   637,650.00           3,613,350.00        เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน โอนเงินกลับคร้ังที  91

389 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัปตัตำนี เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 13  เครื อง 195,000.00           162,500.00           162,500.00          -                   162,500.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

390 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัปตัตำนี
ปรับปรุงบำ้นพักข้ำรำชกำรระดับ 5 - 6 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดั

ปตัตำนี
1 แหง่ 472,200.00           472,200.00           472,000.00          200.00              472,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

391 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดัยะลำ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           135,000.00           135,000.00          -                   135,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

392 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันรำธวิำส เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 14  เครื อง 210,000.00           210,000.00           210,000.00          -                   210,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

393 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันรำธวิำส
ปรับปรุงบำ้นพักข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ้ำส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอ

ยี งอ จังหวดันรำธวิำส
1 แหง่ 370,000.00           368,000.00           368,000.00          -                   368,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

394 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดันรำธวิำส
ปรับปรุงบำ้นพักข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ้ำส้ำนกังำนปศุสัตวอ์้ำเภอ

สุไหงโก-ลก จังหวดันรำธวิำส
1 แหง่ 250,000.00           248,000.00           248,000.00          -                   248,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

395 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
เครื องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มีระบบ

ฟอกอำกำศ) ขนำด 30,000 บทียีู
2 เครื อง 74,000.00             67,000.00             67,000.00            -                   67,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

396 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
เครื องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน (มีระบบ

ฟอกอำกำศ)  ขนำด 48,000 บทียีู
6 เครื อง 336,000.00           313,938.00           313,938.00          -                   313,938.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

397 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ปั๊มน้้ำชนดิหนำ้แปลน 4 เครื อง 127,200.00           101,760.00           101,760.00          -                   101,760.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

398 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ตู้ดูดไอระเหยสำรเคมีพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 700,000.00           531,000.00           531,000.00          -                   531,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

หนำ้ที  21/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)
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399 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องสกัดสำรด้วยระบบผ่ำนเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 192,600.00           190,460.00           190,460.00          -                   190,460.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

400 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องก้ำจัดไอระเหยสำรเคมี พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 180,000.00           179,974.00           179,974.00          -                   179,974.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

401 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ กล้องจุลทรรศน ์ชนดิ Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 898,300.00           885,000.00           885,000.00          -                   885,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

402 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องชั งไฟฟ้ำทศนยิม 5 ต้ำแหนง่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 370,000.00           200,090.00           200,090.00          -                   200,090.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

403 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องเขย่ำขวดตัวอย่ำง แบบ Orbital 1 เครื อง 187,000.00           109,675.00           109,675.00          -                   109,675.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

404 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ตู้เก็บตัวอย่ำงชนดิควบคุมอุณหภมูิและควำมชืน้  พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 800,000.00           795,010.00           795,010.00          -                   795,010.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

405 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ชุด Burette drive ส้ำหรับเครื อง Automatic Titrator 1 ชุด 164,200.00           164,000.00           164,000.00          -                   164,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

406 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เตำไฟฟ้ำชนดิ 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 140,000.00           97,700.00             97,700.00            -                   97,700.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

407 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องผสมตัวอย่ำงอำหำรสัตวใ์หเ้ปน็เนือ้เดียวกัน 1 เครื อง 406,600.00           404,139.00           404,139.00          -                   404,139.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

408 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ชัน้วำงของส้ำหรับตู้บม่เชือ้ 4 ชิน้ 64,000.00             64,000.00             64,000.00            -                   64,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

409 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องเขย่ำแบบแนวรำบซ้ำยขวำ (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 344,300.00           309,979.00           309,979.00          -                   309,979.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

410 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ตู้บม่เชือ้ ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 400 ลิตร 1 ตู้ 224,700.00           138,030.00           138,030.00          -                   138,030.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

411 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภมูิ -30 องศำเซลเซียส ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 650 

ลิตร  พร้อมอุปกรณ์
2 ชุด 1,067,600.00        699,000.00           699,000.00          -                   699,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

412 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องนบัโคโลนี 1 เครื อง 37,500.00             31,000.00             31,000.00            -                   31,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

413 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องตรวจวดัจุดเยือกแข็งในน้้ำนม 1 เครื อง 500,000.00           499,690.00           499,690.00          -                   499,690.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

414 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
เครื องดูดจ่ำยสำรละลำยแบบต่อเนื อง ปรับปริมำตรกำรจ่ำยสำรละลำย

ได้ไม่นอ้ยกวำ่ 5 ระดับ
5 เครื อง 100,000.00           87,500.00             87,500.00            -                   87,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

415 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องดูดจ่ำยสำรละลำย (Pipett Aid) 5 เครื อง 177,000.00           135,000.00           135,000.00          -                   135,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

416 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ตู้แช่แข็ง -86 องศำเซลเซียส ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        1,282,502.00        1,282,502.00        -                   1,282,502.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

417 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ชุดวเิครำะหป์รอทพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,800,000.00        882,322.00           882,322.00          -                   882,322.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

418 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
เครื องวเิครำะหช์นดิและปริมำณสำรโดยเทคนคิโครมำโตกรำฟ

ของเหลวควำมดันสูง พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 4,000,000.00        3,948,000.00        3,948,000.00        -                   3,948,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

หนำ้ที  22/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)
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419 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
ชุดแยกชนดิและปริมำณสำรด้วยหลักกำร Ultra High Performance 

Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 5,300,000.00        5,238,000.00        5,238,000.00        -                   5,238,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

420 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ เครื องขจัดสำรรบกวนกำรวเิครำะหส์ำรประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน 1 เครื อง 3,198,000.00        3,170,000.00        3,170,000.00        -                   3,170,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

421 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ชุดท้ำปฏกิิริยำบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ 1 ชุด 2,996,000.00        2,022,300.00        2,022,300.00        -                   2,022,300.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

422 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ปรับปรุงอำคำรเก็บสำรเคมี 1 แหง่ 1,866,000.00        1,540,000.00        1,540,000.00        -                   1,540,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

423 ส้ำนกัตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ ตู้ส้ำนกังำนประกอบส้ำเร็จรูป 1 หลัง 1,506,100.00        1,250,000.00        1,250,000.00        -                   1,250,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  89

424 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวม์หำสำรคำม เครื องตัดหญ้ำแบบโรตำรี 1 เครื อง 65,000.00             65,000.00            -                   65,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  178

425 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวม์หำสำรคำม รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน 1,175,000.00        1,090,000.00        1,090,000.00        -                   1,090,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

426 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวม์หำสำรคำม ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสำยกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00        999,000.00           999,000.00          -                   999,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

427 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวม์หำสำรคำม ใบมีดดันดิน 1 ชุด 67,000.00             66,900.00            100.00              66,900.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  161

428 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวม์หำสำรคำม ผำนพรวน 6 จำน 1 ชุด 61,000.00             60,900.00            100.00              60,900.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที  161

429 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรปศุสัตว ์เขต 3 คอกพักสัตวเ์คลื อนที  ขนำด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00           269,570.00           269,570.00          -                   269,570.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  118

430 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดับงึกำฬ เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 9  เครื อง 135,000.00           130,050.00           130,050.00          -                   130,050.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  77

431 ส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดับงึกำฬ ก่อสร้ำงอำคำรส้ำนกังำนปศุสัตวจ์ังหวดับงึกำฬ 1 แหง่ 4,994,100.00        4,979,000.00        4,979,000.00        -                   1,991,600.00        2,987,400.00        เบิกจำ่ยแล้วบำงส่วน โอนกลับคร้ังที  145

432 กองควำมร่วมมือด้ำนกำรปศุสัตวร์ะหวำ่ง

ประเทศ
รถโดยสำร ขนำด 12 ที นั ง  (ดีเซล) 1 คัน 1,294,000.00        1,276,000.00        1,276,000.00        -                   1,276,000.00        -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  62

433 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  

ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพอุบลรำชธำนี
13 เครื อง -                      650,000.00           648,700.00          1,300.00            648,700.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149

434 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  

ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพอุบลรำชธำนี
4 เครื อง -                      200,000.00           199,600.00          400.00              199,600.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149

435 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี
ถังสต๊อคน้้ำเชือ้แช่แข็งปำกกวำ้ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 35 ลิตร 16 ใบ 800,000.00           800,000.00           800,000.00          -                   800,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

436 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 10 ใบ 165,000.00           160,000.00           160,000.00          -                   160,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  110

437 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 35 ลิตร 12 ใบ 480,000.00           480,000.00           480,000.00          -                   480,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

438 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  

ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพอุบลรำชธำนี
6 เครื อง -                      300,000.00           299,400.00          600.00              299,400.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149

หนำ้ที  23/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

439
ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 1.5 ลิตร 50 ใบ -                      295,000.00           295,000.00        -                      

อยูร่ะหว่ำงประกำศสอบรำคำ

(ก้ำหนดเปิดซอง 7 พค.58)

รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  203

440
ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี
ถังบรรจุน้้ำเชือ้แช่แข็ง ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 20 ลิตร 40 ใบ -                      610,000.00           610,000.00        -                      

อยูร่ะหว่ำงประกำศสอบรำคำ

(ก้ำหนดเปิดซอง 7 พค.58)

รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  203

441
ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 30 ลิตร 50 ใบ -                      704,000.00           704,000.00        -                      

อยูร่ะหว่ำงประกำศสอบรำคำ

(ก้ำหนดเปิดซอง 7 พค.58)

รับโอนจำกเงินงบอดุหนุน 

คร้ังที  203

442 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  

ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพอุบลรำชธำนี
2 เครื อง -                      100,000.00           99,800.00            200.00              99,800.00             รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149

443 ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพ

อุบลรำชธำนี

เครื องอ่ำนตรวจ Microchip แบบเคลื อนที  

ศูนย์วจิัยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภำพอุบลรำชธำนี
10 เครื อง -                      500,000.00           499,000.00          1,000.00            499,000.00           รอส่งมอบ ขอใช้เหลือจำ่ยคร้ังที  149

444 สถำนวีจิัยทดสอบพันธุ์สัตวบ์รีุรัมย์ รถขนพืชผลทำงกำรเกษตร 1 คัน 198,000.00           198,000.00           198,000.00          -                   198,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

445 กองสำรวตัรและกักกัน ปรับปรุงภมูิทศันอ์ำคำรกองสำรวตัรและกักกัน 1 แหง่ 99,724.00             99,724.00            -                   99,724.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

446 ศูนย์พัฒนำปศุสัตวต์ำมพระรำชด้ำริ อ้ำเภอ

ด่ำนซ้ำย จังหวดัเลย
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

447 กองควบคุมอำหำรและยำสัตว์
รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ้ำกวำ่ 2,400 

ซีซี. ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 787,000.00           579,000.00           579,000.00          -                   579,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  62

448 กองควบคุมอำหำรและยำสัตว์ หลังคำรถบรรทกุ ขนำด 1 ตัน หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00             28,000.00             28,000.00            -                   28,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที  62

449 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
เครื องนบัโคโลนี 1 เครื อง 37,500.00             37,000.00             37,000.00            -                   37,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

450 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
เครื องตรวจวดัจุดเยือกแข็งในน้้ำนม 1 เครื อง 500,000.00           499,690.00           499,690.00          -                   499,690.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

451 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

452 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
เครื องกวนสำรละลำยแบบใหค้วำมร้อน 1 เครื อง 30,000.00             30,000.00             30,000.00            -                   30,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

453 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
เครื องเขย่ำไมโครไตเตอร์เพลท ชนดิ 6 เพลท 1 เครื อง 80,000.00             80,000.00             80,000.00            -                   80,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

454 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
เครื องปั่นผสมสำรละลำย (Vortex mixer) 1 เครื อง 10,700.00             8,560.00              8,560.00              -                   8,560.00              -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

455 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 50 ลิตร 1 เครื อง 180,000.00           174,410.00           174,410.00          -                   174,410.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

456 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
กล้องจุลทรรศนพ์ร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           145,000.00           145,000.00          -                   145,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

457 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
ตู้ดูดไอพิษสำรเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           280,000.00           280,000.00          -                   280,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

458 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
เครื องอุน่สไลด์ 1 เครื อง 29,000.00             29,000.00             29,000.00            -                   29,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

หนำ้ที  24/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

459 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
ตู้บม่เชือ้ ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 28 ลิตร 1 ตู้ 49,000.00             48,500.00             48,500.00            -                   48,500.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

460 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตอนล่ำง)
ตู้แช่แข็ง -86 องศำเซลเซียส ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        674,000.00           674,000.00          -                   674,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

461 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคใต้

ตอนล่ำง
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

462 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
เครื อง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 699,800.00           609,900.00           609,900.00          -                   609,900.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

463 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
เครื องตรวจวดัจุดเยือกแข็งในน้้ำนม 1 เครื อง 500,000.00           499,690.00           499,690.00          -                   499,690.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

464 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

465 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
เครื องปั่นผสมสำรละลำย (Vortex mixer) 1 เครื อง 10,700.00             10,700.00             10,700.00            -                   10,700.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

466 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 50 ลิตร 1 เครื อง 180,000.00           174,410.00           174,410.00          -                   174,410.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

467 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
กล้องจุลทรรศนพ์ร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           150,000.00           150,000.00          -                   150,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

468 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
ตู้ดูดไอพิษสำรเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           245,000.00           245,000.00          -                   245,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

469 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00           284,620.00           284,620.00          -                   284,620.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

470 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนอื 

(ตอนล่ำง)
ตู้แช่แข็ง -86 องศำเซลเซียส ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        674,000.00           674,000.00          -                   674,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

471 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัตก ตู้บม่เชือ้ ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 400 ลิตร 1 ตู้ 224,700.00           138,030.00           138,030.00          -                   138,030.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

472 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัตก เครื องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนกังำน  (จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 18 นิว้) 1  เครื อง 15,000.00             15,000.00             15,000.00            -                   15,000.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

473 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัตก ตู้บม่เชือ้ในบรรยำกำศคำร์บอนไดออกไซด์ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 150 ลิตร 1 ตู้ 385,400.00           294,250.00           294,250.00          -                   294,250.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

474 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัตก เครื องปั่นผสมสำรละลำย (Vortex mixer) 1 เครื อง 10,700.00             10,700.00             10,700.00            -                   10,700.00             -                      เบิกจำ่ยแล้ว

475 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัตก เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่ต ้ำกวำ่ 50 ลิตร 1 เครื อง 180,000.00           175,000.00           175,000.00          -                   175,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

476 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัตก กล้องจุลทรรศนพ์ร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00           145,000.00           145,000.00          -                   145,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

477 ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวนัตก ตู้ดูดไอพิษสำรเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00           285,000.00           285,000.00          -                   285,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

478  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัตก
เครื องนึ งฆ่ำเชือ้ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00           290,000.00           290,000.00          -                   290,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว

หนำ้ที  25/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 

ล ำดับ

ที่

หน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ได้รับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน (จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

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

479  ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำค

ตะวนัตก
ตู้แช่แข็ง -86 องศำเซลเซียส ขนำดควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        674,000.00           674,000.00          -                   674,000.00           -                      เบิกจำ่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที  121

 รวมทั้งสิน้ 226,661,400.00    240,057,230.00    235,199,525.66   4,857,704.34    171,890,305.46    63,309,220.20     

 ค่ำครุภณัฑ์ 188,455,600.00    198,849,805.00    195,043,077.13   3,806,727.87    151,072,077.13    43,971,000.00     

ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 38,205,800.00     41,207,425.00     40,156,448.53     1,050,976.47    20,818,228.33     19,338,220.20     

หนำ้ที  26/26 ข้อมูลจำกฝ่ำยงบประมำณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)


