






 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

1 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
20 เคร่ือง 2,000.00              2,000.00            -                  

2 กรมปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 30 ลิตร 50 ใบ -                     82.00                  -                    82.00                -                  

ขอใช้คร้ังที่ 181 = 99800,178=

87,470,182=69790,179 = 

62600,180=95658,183=166,000 

และโอนเปล่ียนแปลงงบด้าเนินงาน 

คร้ังที่ 183=64,000

รับโอนเงินกลับคร้ังที่ 181

3 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
13 เคร่ือง 1,300.00              1,300.00            

4 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองเพิม่ปริมาณสารพันธกุรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) 

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด -                     389.00                -                    389.00              -                  

ขอใช้คร้ังที่ 148 = 4953,คร้ังที่ 149

 =658,โอนเปลียนแปลงงบ

ด้าเนินงาน-คร้ังที่ 183 = 6000

รับโอนเงิน คร้ังที่ 121

5 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
20 เคร่ือง 2,000.00              2,000.00            -                  รอส่งมอบ รับโอนคร้ังที่ 213

6 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
19  เคร่ือง -                     433.00                -                    433.00              -                  

ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149 = 25867,

โอนเปล่ียนแปลงงบด้าเนินงาน คร้ังที่ 

183 =25000

รับโอนเงิน คร้ังที่ 145

7 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
10 เคร่ือง -                     1,000.00              -                    1,000.00            -                     -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับกรม คร้ังที่ 283

8 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
20 เคร่ือง 2,000.00              2,000.00            โอนกลับกรม คร้ังที่ 332

9 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
10 เคร่ือง 1,000.00              1,000.00            -                  รอส่งมอบ รับโอนกลับกรมฯ คร้ังที่ 213

10 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
4 เคร่ือง 400.00                400.00              

11 กรมปศุสัตว์
กล้องจลุทรรศน์ชนิดตัดแสง (phase contrast microscope) พร้อม

อุปกรณ์
1 ชุด 500.00                500.00              -                  รอส่งมอบ รับโอนกลับกรมฯ คร้ังที่ 213

12 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการชีวโมเลกุล 2 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต

ปศุสัตว์
1 แหง่ 500.00                -                    500.00              -                  

ขอใช้คร้ังที่ 186=90000,187=

91200,188=75000,คร้ังที่ 199 

38713,คร้ังที่ 212 = 69587

รับโอนเงินกลับคร้ังที่ 186

13 กรมปศุสัตว์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า 1 คัน -                     118.00                -                    118.00              -                  
ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149 = 3582 ,

โอนเปล่ียนแปลงงบด้าเนินงาน คร้ังที่ 

183=1300

รับโอนเงินกลับคร้ังที่ 72

14 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
6 เคร่ือง -                     600.00                600.00              

15 กรมปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 109,219.00          109,219.00         

16 กรมปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 20 ลิตร 25,430.00            25,430.00          

17 กรมปศุสัตว์ ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 1 แหง่ 21,620.00            21,620.00          

18 กรมปศุสัตว์ เคร่ืองปัน่เม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง -                     10.00                  -                    10.00                -                  ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149 = 1490 รับโอนเงินกลับคร้ังที่ 145

กรมปศุสัตว์
รำยงำนผลกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง งบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ประจ ำเดือน  กันยำยน 2558   (ณ วันที่ 30  กันยำยน 2558)

หน้าที่ 1/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

19 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
2  เคร่ือง -                     200.00                200.00              

20 กรมปศุสัตว์ ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 1  ระบบ 23,000.00            23,000.00          

21 กรมปศุสัตว์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตวอ์้าเภอเชียงคาน 1 แหง่ 12,000.00            -                    12,000.00          -                  รับโอนคร้ังที่ 145

22 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงคอกเล้ียงแพะ (โรงเรือนที ่1,2,3) ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตว์

สุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
1 งาน -                     4,000.00              4,000.00            

23 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงระบบน้้าประปาขึ้นถังเก็บน้้า อาคารชัยอัศวรักษ์ อาคาร

วจิติรพาหนการ อาคารอ้านวยการ
1 งาน -                     19,900.00            19,900.00          

24 กรมปศุสัตว์ คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก -                     4,525.00              -                    4,525.00            -                  ขอใช้คร้ังที่ 161 =8299 รับโอนเงินกลับคร้ังที่ 118

25 กรมปศุสัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
2 คัน -                     23,154.00            -                    23,154.00          -                  ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149 = 273766 รับโอนเงินกลับคร้ังที่ 125

26 กรมปศุสัตว์
ก่อสร้างอาคารปฏบิัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วจิยัและพัฒนา

เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน จงัหวดันครราชสีมา
1  แหง่ 8,270.00              -                    8,270.00            -                  

โอนเงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 248 , ขอใช้คร้ังที่ 291

 , คร้ังที่ 276

27 กรมปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 40 ใบ 100.00                -                    100.00              -                  
ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 183 = 58900 ,

โอนเปล่ียนแปลงงบด้าเนินงานคร้ังที่ 

183 = 5000

รับโอนเงินกลับคร้ังที่ 181

28 กรมปศุสัตว์
เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

10 

เคร่ือ
1,000.00              1,000.00            

29 กรมปศุสัตว์
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 3
6  ชุด -                     1,200.00              -                    1,200.00            -                     -                  เบิกจา่ยแล้ว

ขอใช้คร้ังที่ 183 และ โอนเงินเหลือจา่ยกลับ 

คร้ังที่ 260

30 กรมปศุสัตว์ แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 1,221.00              -                    1,221.00            -                  
โอนเปล่ียนแปลงงบด้าเนินงาน คร้ังที่ 

183=1400
รับโอนคร้ังที่ 145

31 กรมปศุสัตว์ รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่  (ดีเซล) 1 คัน -                     14,400.00            -                    14,400.00          -                  
โอนเปล่ียนแปลงงบด้าเนินงาน คร้ังที่ 

183=3600
รับโอนเงินกลับคร้ังที่ 62

32 ส้านักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณรอบกรมปศุสัตว์ 1 แหง่ -                     95,658.00            95,658.00            -                   95,658.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 180

33 ส้านักงานเลขานุการกรม ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณรอบกรมปศุสัตว์ 1 แหง่ -                     99,800.00            99,474.16            325.84              99,474.16            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 181

34 ส้านักงานเลขานุการกรม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
5 เคร่ือง -                     75,000.00            74,999.99            0.01                  74,999.99            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 188

35 ส้านักงานเลขานุการกรม ม่านแบบจบี รางโชว ์ภายในหอ้งเลขานุการกรม 1 แหง่ 10,486.00            10,486.00            -                   10,486.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 419

36 ส้านักงานเลขานุการกรม พรมทอเคร่ือง เอทีน่า ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร 1 ผืน 47,431.00            47,430.96            0.04                  47,430.96            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 424

37 ส้านักงานเลขานุการกรม
ปรับปรุงระบบน้้าประปาขึ้นถังเก็บน้้า อาคารชัยอัศวรักษ์ อาคาร

วจิติรพาหนการ อาคารอ้านวยการ
1 งาน -                     685,000.00          685,000.00          -                   685,000.00          -                  รอส่งมอบ โอนเปล่ียนแปลงจาก สนง.นราธวิาส คร้ังที่ 201

38 กองคลัง โทรศัพท์เคล่ือนทีข่องผู้บริหาร 3 เคร่ือง -                     87,237.00            87,237.00            -                   87,237.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 173

39 กองคลัง
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
1 เคร่ือง -                     31,500.00            31,500.00            -                   31,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 173

40 กองคลัง   โทรศัพท์เคล่ือนทีข่องผู้บริหาร 1 เคร่ือง 29,400.00            29,400.00            -                   29,400.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 102

หน้าที่ 2/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

41 กองคลัง  เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น 1 เคร่ือง 24,600.00            24,599.30            0.70                  24,599.30            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 112

42 กองแผนงาน  เคร่ืองพิมพ์ส้าเนาระบบดิจติอล ความละเอียด 300x600 จดุต่อ

ตารางนิว้
1  เคร่ือง 89,000.00            89,000.00            -                   89,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 72

43 กองแผนงาน  กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจติอล SLR ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 18 

ล้านพิกเซล
1  ชุด -                     34,800.00            34,800.00            -                   34,800.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 182

44 กองแผนงาน  กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว FULL HD 1  ชุด -                     34,990.00            34,990.00            -                   34,990.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 182

45 กองแผนงาน
 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,500 

ANSl Lumens
1  เคร่ือง 38,520.00            38,520.00            -                   38,520.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 416

46 กองแผนงาน  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิว้ 1  จอ 11,984.00            11,984.00            -                   11,984.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนตร้ังที่ 416

47 ศูนย์สารสนเทศ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
7  เคร่ือง 105,000.00          88,382.00            88,382.00            -                   88,382.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 62

48 ศูนย์สารสนเทศ ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวร์ายครัวเรือน 1 ระบบ 21,899,300.00      21,800,000.00      21,800,000.00      -                   15,260,000.00      6,540,000.00      เบิกจา่ยแล้วบางส่วน โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

49 ศูนย์สารสนเทศ
ระบบภมูิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพือ่การลงทุนด้านปศุสัตว ์

(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    เบิกจา่ยแล้วบางส่วน โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

50 ศูนย์สารสนเทศ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 71,990.00            71,989.60            0.40                  71,989.60            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 132

51 ศูนย์สารสนเทศ ชุดอุปกรณ์ส้าหรับระบบการประชุมทางไกล 99,720.00            99,718.65            1.35                  99,718.65            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 132

52 ศูนย์สารสนเทศ ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 1 ระบบ 407,000.00          407,000.00          -                   407,000.00        รอส่งมอบ ขอใช้คร้ังที่ 291

53 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองซักผ้า ขนาดไม่น้อยกวา่ 20 ปอนด์ 1 เคร่ือง 50,000.00            49,220.00            49,220.00            -                   49,220.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

54 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองอบผ้า ขนาดไม่น้อยกวา่ 20 ปอนด์ 1 เคร่ือง 50,000.00            49,220.00            49,220.00            -                   49,220.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

55 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) 3 ตู้ 1,500,000.00        1,494,000.00        1,494,000.00        -                   1,494,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

56 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองเพิม่ปริมาณสารพันธกุรรม (PCR machine) 1 เคร่ือง 350,000.00          347,215.00          347,215.00          -                   347,215.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

57 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) 4 เคร่ือง 42,800.00            34,240.00            34,240.00            -                   34,240.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

หน้าที่ 3/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

58 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่ต้่ากวา่ 50 ลิตร 1 เคร่ือง 180,000.00          180,000.00          179,760.00          240.00              179,760.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

59 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ กล้องจลุทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00          150,000.00          150,000.00          -                   150,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

60 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 28 ลิตร 1 ตู้ 49,000.00            49,000.00            49,000.00            -                   49,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

61 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองปัน่เม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 94,500.00            93,000.00            93,000.00            -                   93,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

62 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,200,000.00        1,187,700.00        1,187,700.00        -                   1,187,700.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

63 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ
เคร่ืองล้างอุปกรณ์ในหอ้งปฏบิัติการแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกวา่ 

150 ลิตร
1 เคร่ือง 1,250,000.00        1,250,000.00        1,249,760.00        240.00              1,249,760.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว

64 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองตรวจวเิคราะหส์ารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,100,000.00        1,099,000.00        1,099,000.00        -                   1,099,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

65 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองเตรียมเนือ้เยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) 1 เคร่ือง 1,300,000.00        825,000.00          825,000.00          -                   825,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว
โอนสมทบเงินอดุหนุน = 48,512 และโอนเงิน

กลับส่วนกลางแล้ว

66 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ เคร่ืองย้อมสไลด์เนือ้เยื่อแบบอัตโนมัติ 1 เคร่ือง 1,250,000.00        1,250,000.00        1,250,000.00        -                   1,250,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว

67 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ ปรับปรุงระบบจา่ยน้้าเย็นเคร่ืองปรับอากาศ 1 ระบบ 4,042,000.00        3,600,000.00        3,600,000.00        -                   3,600,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

68 สถาบันสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ ปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการกลุ่มอิมมูนและซีรัมวทิยา 1 แหง่ 519,000.00          508,586.00          508,585.90          0.10                  508,585.90          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

69 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปือ่ยภมูิภาค

เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

70 ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            33,000.00            33,000.00            -                   33,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 62

71 ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          777,000.00          777,000.00          -                   777,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 62

72
ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์

ชุดโมเดล เร่ือง ใช้น้้าอย่างรู้คิดเพิม่ผลผลิตใหแ้ผ่นดินและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม
1 ชุด -                     99,938.00            99,938.00            -                   99,938.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 104

73 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เคร่ืองพิมพ์ส้าเนาระบบดิจติอล ความละเอียด 300x300 จดุต่อ

ตารางนิว้
1 เคร่ือง -                     90,000.00            90,000.00            -                   90,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 186

74 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

75 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 1  แหง่ 147,200.00          125,580.00          125,580.00          -                   125,580.00        รอส่งมอบ โอนคร้ังที่ 416

76 ส้านักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,500 

ANSl Lumens
1  เคร่ือง 22,470.00            22,470.00            -                   22,470.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 178

77 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวท์ับกวาง
รถฟามร์แทรกเตอร์ ชนิดขับเล่ือน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าและผานไถ
1  คัน 720,000.00          682,800.00          37,200.00          682,800.00        รอส่งมอบ โอนคร้ังที่ 415

78 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวท์ับกวาง รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

หน้าที่ 4/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

79 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวก์บินทร์บุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

80 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวก์บินทร์บุรี ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00          179,500.00          179,500.00          -                   179,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 110

81 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวก์บินทร์บุรี
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 12,000 บีทียู
1 ชุด 18,000.00            18,000.00            -                   18,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 161

82 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวป์ากช่อง ชุดรีดนมระบบอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หวัรีดแบบก้างปลา 1 ชุด 1,200,000.00        1,070,000.00        1,070,000.00        -                   1,070,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

83 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวป์ากช่อง ปรับปรุงโรงรีดนมแบบยืนโรงจไุด้ 60 แม่ 1 แหง่ 800,000.00          753,120.00          753,120.00          -                   753,120.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

84 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวป์ากช่อง เคร่ืองฉีดน้้าแรงดันสูง 1 เคร่ือง 20,000.00            20,000.00            19,955.50            44.50                19,955.50            -                  เบิกจา่ยแล้ว

85 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวช์ัยภมูิ รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

86 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวเ์ลย ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00          163,990.00          163,990.00          -                   163,990.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

87 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวเ์ลย รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

88 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวสุ์รินทร์ ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง 1 ตู้ 200,000.00          200,000.00          200,000.00          -                   200,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

89 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวศ์รีสะเกษ รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

90 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวท์่าพระ
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า พร้อม

อุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า
1 คัน 718,000.00          664,000.00          664,000.00          -                   664,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

91 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวอ์ุบลราชธานี รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

92 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ กรงตับขังเด่ียวไก่แม่พันธุ์,ไก่พ่อพันธุ์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 รายการ 86,000.00            85,985.00            15.00                85,985.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนตร้ังที่ 419

93 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 120,000.00          44,900.00            44,900.00            -                   44,900.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

94 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้ 19,000.00            19,000.00            19,000.00            -                   19,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

95 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,500 

ANSl Lumens
1 เคร่ือง 39,000.00            39,000.00            39,000.00            -                   39,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

96 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ เคร่ืองรีดนมก้างปลาแบบไปป์ไลน์ 10 หวัรีด 1 ชุด 700,000.00          700,000.00          699,950.00          50.00                699,950.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

97 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวตัต์ 1 เคร่ือง 260,000.00          219,350.00          219,350.00          -                   219,350.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

98 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ เคร่ืองฉีดน้้าแรงดันสูง 1 เคร่ือง 20,000.00            20,000.00            20,000.00            -                   20,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

99 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวแ์พร่ รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            74,000.00            74,000.00            -                   74,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

100 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวต์าก รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

หน้าที่ 5/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

101 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวน์ครสวรรค์ รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

102 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวพ์ิษณุโลก รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

103 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวห์นองกวาง รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

104 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวห์นองกวาง ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00        1,095,000.00        1,095,000.00        -                   1,095,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

105 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวสุ์ราษฎร์ธานี รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

106 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวสุ์ราษฎร์ธานี ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00        887,000.00          887,000.00          -                   887,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

107 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวสุ์ราษฎร์ธานี
ปรับปรุงคอกเล้ียงแพะ (โรงเรือนที ่1,2,3) ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตว์

สุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
1 งาน -                     596,000.00          596,000.00          -                   596,000.00          -                  รอส่งมอบ โอนเปล่ียนแปลงจาก สนง.นราธวิาส คร้ังที่ 201

108 ศูนย์วจิยัและบ้ารุงพันธุ์สัตวย์ะลา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

109 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวเ์ทพา รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

110 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวเ์ทพา ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00        997,000.00          997,000.00          -                   997,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

111 ส้านักพัฒนาอาหารสัตว์ รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกของขนาดไม่ต้่ากวา่ 3 ตัน 1 คัน 1,980,000.00        1,979,000.00     1,000.00            อยู่ระหวา่งขั้นตอนการด้าเนินการ โอนคร้ังที่ 434

112 ส้านักพัฒนาอาหารสัตว์ เคร่ืองหัน่จา่ยหญ้า 2 เค่ือง 2,000,000.00        1,960,000.00     40,000.00          อยู่ระหวา่งขั้นตอนการด้าเนินการ โอนคร้ังที่ 434

113 ส้านักพัฒนาอาหารสัตว์
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
1 เคร่ือง -                     36,950.00            36,950.00            -                   36,950.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 195

114 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวช์ัยนาท เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว - ด้า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง 40,000.00            40,000.00            -                   40,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 276

115 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวช์ัยนาท ชุดไมค์หอ้งประชุม 1 ชุด 38,430.00            38,430.00            -                   38,430.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 276

116 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวช์ัยนาท
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,000 

ANSl Lumens
1 เคร่ือง 19,900.00            19,900.00            -                   19,900.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 276

117 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวส์ระแก้ว
เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์แบบ Double Chopชนิดติดท้ายรถแทรค

เตอร์
1 เคร่ือง 160,000.00          160,000.00          160,000.00          -                   160,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

118 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวส์ระแก้ว เคร่ืองตัดแต่งตอ 2 เคร่ือง 340,000.00          340,000.00          -                   340,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 444

119 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวน์ครราชสีมา ชุดเคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส้าหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ 1 ชุด 650,000.00          650,000.00          650,000.00          -                   650,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

120 สถานีพัฒนาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า 1 คัน 660,000.00          600,000.00          600,000.00          -                   600,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

121 สถานีพัฒนาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์ ผานพรวน ชนิด 6 จาน 1 ชุด -                     43,600.00            43,600.00            -                   43,600.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 115

122 สถานีพัฒนาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์ คราดสปริง 1 ชุด -                     6,500.00              6,500.00             -                   6,500.00              -                  เบิกจา่ยแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 115

หน้าที่ 6/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

123 สถานีพัฒนาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์ ล้อเหล็ก 1 ชุด -                     9,900.00              9,900.00             -                   9,900.00              -                  เบิกจา่ยแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 115

124 สถานีพัฒนาอาหารสัตวย์โสธร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า 1 คัน 660,000.00          611,500.00          611,500.00          -                   611,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

125 สถานีพัฒนาอาหารสัตวย์โสธร ใบมีดดันดิน 1 ชุด -                     48,500.00            48,500.00            -                   48,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 114

126 สถานีพัฒนาอาหารสัตวก์าฬสินธุ์ เคร่ืองเกล่ียหญ้ารวมกอง (แบบที ่1) 1 เคร่ือง 180,000.00          180,000.00          179,760.00          240.00              179,760.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

127 สถานีพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า 1 คัน 660,000.00          615,000.00          615,000.00          -                   615,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

128 สถานีพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม ใบมีดดันดิน 1 ชุด 45,000.00            45,000.00            45,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 131

129 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวล้์าปาง
เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์แบบ Double Chopชนิดติดท้ายรถแทรค

เตอร์
1 เคร่ือง 160,000.00          160,000.00          160,000.00          -                   160,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

130 สถานีพัฒนาอาหารสัตวสุ์โขทัย เคร่ืองเกล่ียหญ้ารวมกอง (แบบที ่1) 1 เคร่ือง 180,000.00          180,000.00          179,974.00          26.00                179,974.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

131 สถานีพัฒนาอาหารสัตวพ์ิจติร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า 1 คัน 660,000.00          615,000.00          615,000.00          -                   615,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

132 สถานีพัฒนาอาหารสัตวพ์ิจติร
เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์แบบ Double Chopชนิดติดท้ายรถแทรค

เตอร์ (แบบที่2)
1 เคร่ือง 470,000.00          470,000.00          -                   470,000.00        รอส่งมอบ โอนคร้ังที่ 444

133 สถานีพัฒนาอาหารสัตวเ์พชรบูรณ์ เคร่ืองเสียงส้าหรับจดัประชุม 1 ชุด 62,600.00            62,600.00            -                   62,600.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 148

134 สถานีพัฒนาอาหารสัตวเ์พชรบูรณ์
เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์แบบ Double Chopชนิดติดท้ายรถแทรค

เตอร์ (แบบที่2)
1 เคร่ือง 470,000.00          470,000.00          -                   470,000.00        รอส่งมอบ โอนคร้ังที่ 444

135 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวเ์พชรบุรี เคร่ืองวเิคราะหโ์ปรตีน พร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 1,350,000.00        1,342,000.00        1,342,000.00        -                   1,342,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

136 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวเ์พชรบุรี เคร่ืองวเิคราะหพ์ลังงาน พร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 1,500,000.00        1,493,000.00        1,493,000.00        -                   1,493,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

137 ศูนย์วจิยัและพัฒนาอาหารสัตวเ์พชรบุรี ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด 2,050,000.00        2,040,000.00        2,040,000.00        -                   2,040,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

138 สถานีพัฒนาอาหารสัตวส์ตูล รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 47 แรงม้า 1 คัน 660,000.00          655,000.00          655,000.00          -                   655,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

139 สถาบันวจิยัและบริการสุขภาพช้างแหง่ชาติ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

140 ด่านกักสัตวค์รราชสีมา เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 10  เคร่ือง 170,000.00          170,000.00          -                   170,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

141 ด่านกักสัตวห์นองคาย แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          497,379.00          497,378.45          0.55                  497,378.45          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 145

142 ด่านกักสัตวม์ุกดาหาร เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 10 เคร่ือง 170,000.00          169,916.00          84.00                169,916.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

143 ด่านกักสัตวม์ุกดาหาร แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          500,000.00          -                   500,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

144 ด่านกักสัตวแ์ม่ฮ่องสอน เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 10 เคร่ือง 170,000.00          170,000.00          -                   170,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

หน้าที่ 7/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

145 ด่านกักสัตวแ์ม่ฮ่องสอน แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          500,000.00          -                   500,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

146 ด่านกักสัตวต์าก แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          500,000.00          -                   500,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

147 ด่านกักสัตวเ์พชรบุรี เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 10 เคร่ือง 170,000.00          170,000.00          -                   170,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

148 ด่านกักสัตวช์ุมพร เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 10 เคร่ือง 170,000.00          169,900.00          100.00              169,900.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

149 ด่านกักสัตวส์งขลา เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 5 เคร่ือง 85,000.00            84,950.00            50.00                84,950.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

150 ด่านกักสัตวต์ราด แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          500,000.00          -                   500,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

151 ด่านกักสัตวส์ระแก้ว เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 12 เคร่ือง 204,000.00          204,000.00          -                   204,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

152 ด่านกักสัตวส์ระแก้ว แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          500,000.00          -                   500,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

153 ด่านกักสัตวอ์ุบลราชธานี แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          500,000.00          -                   500,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

154 ด่านกักสัตวน์ครพนม แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          500,000.00          -                   500,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

155 ด่านกักสัตวเ์ชียงราย แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          499,690.00          310.00              499,690.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

156 ด่านกักสัตวก์าญจนบุรี แผงเหล็กส้าหรับกักสัตว์ 5 ชุด 500,000.00          500,000.00          500,000.00          -                   500,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

157 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 30 ลิตร 50 ใบ 704,000.00          704,000.00          -                   704,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว
ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 130 และโอนเงินกลับ

คร้ังที่ 181

158 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ระบบฐานข้อมูลโคนม real time 1 ระบบ 3,390,000.00        3,350,000.00        3,350,000.00        -                   3,015,000.00        335,000.00        เบิกจา่ยแล้วบางส่วน โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

159 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการของส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 1 งาน 700,000.00          685,000.00          685,000.00          -                   685,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

160 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการชีวโมเลกุล 2 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต

ปศุสัตว์
1 แหง่ 305,000.00          305,000.00          -                   305,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 133 และโอนกลับคร้ังที่ 

186

161 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 20 ลิตร 10 ใบ 380,000.00          153,800.00          153,800.00          -                   153,800.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

162 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 20 ใบ 330,000.00          118,000.00          118,000.00          -                   118,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

163 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 40 ใบ 236,000.00          236,000.00          -                   236,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว
ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 130 และโอนเงินกลับ

คร้ังที่ 181

164 ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 20 ลิตร 10 ใบ 152,500.00          152,500.00          -                   152,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว
ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 130 และโอนเงินกลับ

คร้ังที่ 181

165 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ล้าพญากลาง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

หน้าที่ 8/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

166 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ล้าพญากลาง พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 1  คัน -                     89,880.00            89,880.00            -                   89,880.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ย คร้ังที่ 276

167 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอิน

ทนนท์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

168 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

169 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ใบมีดดันหน้าดิน 1  ใบ 90,000.00            90,000.00            -                   90,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 127

170
ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต้่ากวา่ 5,500 ลิตร 1 ใบ 2,000,000.00        1,490,000.00        1,490,000.00        -                   1,490,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับมาคร้ังที่ 133 พร้อม สทป.ขอใช้เลย

171 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
รถฟาร์มเทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 85 แรงม้า 1 คัน 1,100,000.00        959,800.00          959,800.00          -                   959,800.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

172 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บีทียู
2 เคร่ือง -                     54,800.00            54,800.00            -                   54,800.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 186

173 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 12,000 บีทียู
1 เคร่ือง -                     17,900.00            17,900.00            -                   17,900.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 186

174 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 เคร่ือง -                     18,500.00            18,500.00            -                   18,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 186

175 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อสุกรราชบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            13,650.00            13,650.00            -                   13,650.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

176 ศูนย์ผลิตน้้าเชื้อสุกรราชบุรี เคร่ืองกวนและเตาไฟฟ้า (Hot plate stirrer) 1 เคร่ือง 30,000.00            28,000.00            28,000.00            -                   28,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

177 ศูนย์วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัว

อ่อน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

178 ศูนย์วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัว

อ่อน
เคร่ืองอัลตร้าซาวด์แบบเคล่ือนทีไ่ด้ 1  เคร่ือง 400,000.00          400,000.00          -                   400,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 127,และโอนกลับคร้ังที่ 

183

179
ศูนย์วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัว

อ่อน

กล้องจลุทรรศน์ชนิด Phase Contrast พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบ

ดิจติอลและอุปกรณ์ประมวลผล
1  ชุด 623,000.00          623,000.00          -                   623,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 127

โอนเงินกลับ คร้ังที่ 248

180
ศูนย์วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัว

อ่อน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
3  เคร่ือง 99,000.00            99,000.00            -                   99,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 416

181
ศูนย์วจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัว

อ่อน

ก่อสร้างอาคารปฏบิัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วจิยัและพัฒนา

เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน จงัหวดันครราชสีมา
1  แหง่ 1,574,320.00        1,574,320.00        -                   1,574,320.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว

โอนเปล่ียนแปลงจาก สนง.นราธวิาส คร้ังที่ 201

โอนเงินกลับ คร้ังที่ 248

182 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สระบุรี
เคร่ืองตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้้านม และโซมาติกเซลส์ 1 เคร่ือง 14,500,000.00      14,450,000.00      14,450,000.00      -                   14,450,000.00      -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

183 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ชลบุรี

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
20 เคร่ือง 998,000.00          998,000.00          -                   998,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 129

184 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

นครราชสีมา
เคร่ืองอัลตร้าซาวด์แบบเคล่ือนทีไ่ด้ 1 เคร่ือง 420,000.00          400,000.00          400,000.00          -                   400,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

185
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

นครราชสีมา
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 50 ใบ -                     228,150.00          228,150.00          -                   228,150.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 203

หน้าที่ 9/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

186
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

นครราชสีมา
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 20 ลิตร 40 ใบ -                     513,600.00          513,600.00          -                   513,600.00          -                  รอส่งมอบ รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 203

187
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

นครราชสีมา
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต้่ากวา่ 30 ลิตร 60 ใบ -                     713,160.00          713,160.00          -                   713,160.00          -                  รอส่งมอบ รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 203

188 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

นครราชสีมา

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
20 เคร่ือง 998,000.00          998,000.00          -                   998,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 129

189 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
เคร่ือง  Laparoscope 1 ชุด 557,700.00          557,700.00          557,700.00          -                   557,700.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

190 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น

เคร่ืองบ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Incubator CO2) 

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 500,000.00          417,300.00          417,300.00          -                   417,300.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

191 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอเซฟต้ี ระดับ II 1 ตู้ 400,000.00          398,000.00          398,000.00          -                   398,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

192 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 20 ลิตร 7 ใบ 266,000.00          119,000.00          119,000.00          -                   119,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

193 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต้่ากวา่ 30 ลิตร 7 ใบ 266,000.00          146,300.00          146,300.00          -                   146,300.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

194 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 8 ใบ 132,000.00          59,600.00            59,600.00            -                   59,600.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

195 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต้่ากวา่ 35 ลิตร 8 ใบ 320,000.00          184,000.00          184,000.00          -                   184,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

196 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต้่ากวา่ 30 ลิตร แบบปากกวา้ง 2 ใบ 100,000.00          90,000.00            90,000.00            -                   90,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

197 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแก่น

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
24 เคร่ือง -                     1,200,000.00        1,200,000.00        -                   1,200,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149

198 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
10 เคร่ือง -                     499,000.00          499,000.00          -                   499,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 129 , โอนกลับกรมฯ 

คร้ังที่ 283

199 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 20 ลิตร 30 ใบ 1,140,000.00        1,124,000.00        1,124,000.00        -                   1,124,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

200 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต้่ากวา่ 30 ลิตร 30 ใบ 1,140,000.00        1,128,000.00        1,128,000.00        -                   1,128,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

201 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 52 ใบ 858,000.00          849,000.00          849,000.00          -                   849,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

202 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

พิษณุโลก
เคร่ืองอัลตร้าซาวด์แบบเคล่ือนทีไ่ด้ 1 เคร่ือง 420,000.00          416,000.00          416,000.00          -                   416,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

203 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
20 เคร่ือง 998,000.00          998,000.00          -                   998,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 129

204 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 20 ลิตร 3 ใบ 114,000.00          49,500.00            49,500.00            -                   49,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

205 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต้่ากวา่ 30 ลิตร 3 ใบ 114,000.00          54,000.00            54,000.00            -                   54,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

206 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ราชบุรี
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 5 ใบ 82,500.00            34,500.00            34,500.00            -                   34,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

207 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สุราษฎร์ธานี

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่ศูนย์วจิยัการผสมเทียม

และเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
10 เคร่ือง 499,000.00          499,000.00          -                   499,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 129

หน้าที่ 10/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

208 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สุราษฎร์ธานี
กล้องจลุทรรศน์สเตอริโอ 1 เคร่ือง 150,000.00          150,000.00          -                   150,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 127

209 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สุราษฎร์ธานี

กล้องจลุทรรศน์ชนิดตัดแสง (phase contrast microscope) พร้อม

อุปกรณ์
1 ชุด 299,500.00          299,500.00          -                   299,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 127

210 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สุราษฎร์ธานี
เคร่ืองชั่งน้้าหนักสัตวดิ์จติอล 1 ชุด 48,000.00            48,000.00            -                   48,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 127

211 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
กล้องจลุทรรศน์สเตอริโอ 1 เคร่ือง 150,000.00          149,000.00          149,000.00          -                   149,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

212 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เคร่ืองอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภมูิสูงสุดไม่น้อยกวา่ 60 องศาเซลเซียส 1 เคร่ือง 70,000.00            69,978.00            69,978.00            -                   69,978.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

213 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เคร่ืองผลิตน้้าบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เคร่ือง 350,000.00          348,600.00          348,600.00          -                   348,600.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

214 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา

เคร่ืองล้างท้าความสะอาดวสัดุด้วยคล่ืนความถี่สูงขนาดจไุม่น้อยกวา่ 

20 ลิตร
1 เคร่ือง 80,300.00            80,000.00            80,000.00            -                   80,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

215 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
pH meter พร้อม microprobe ชนิดพกพา 1 ชุด 52,100.00            51,800.00            51,800.00            -                   51,800.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

216 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เคร่ืองปัน่เหวี่ยง ขนาด 16 หลุม 1 เคร่ือง 96,000.00            94,000.00            94,000.00            -                   94,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

217 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เคร่ืองอัลตร้าซาวด์แบบเคล่ือนทีไ่ด้ 1 เคร่ือง 420,000.00          416,000.00          416,000.00          -                   416,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

218 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เคร่ืองตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้้าเชื้อ 1 เคร่ือง 2,000,000.00        1,952,000.00        1,952,000.00        -                   1,952,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

219 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา
เคร่ืองล้างวสัดุด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง ขนาดไม่น้อยกวา่ 18 ลิตร 1 เคร่ือง 89,000.00            80,000.00            80,000.00            -                   80,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

220 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 1
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

221 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 1
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 1
6  ชุด -                     58,800.00            58,800.00            -                   58,800.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 183

222 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 1
รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (CAB)
2  คัน -                     1,040,000.00        1,040,000.00        -                   1,040,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 128

223 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 1 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 หลัง 68,000.00            59,920.00            59,920.00            -                   59,920.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

224 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
2 คัน 1,574,000.00        1,277,080.00        1,277,080.00        -                   1,277,080.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

225 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 1 เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เคร่ือง 34,500.00            34,500.00            34,500.00            -                   34,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

226 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 1 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00          250,000.00          250,000.00          -                   250,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

227 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 2
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 2
2  ชุด -                     19,600.00            19,600.00            -                   19,600.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 183

228 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 2
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            14,990.00            14,990.00            -                   14,990.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

229 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 2 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

หน้าที่ 11/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

230 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          777,000.00          777,000.00          -                   777,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

231 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 2 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00          269,500.00          269,500.00          -                   269,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

232  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก
เคร่ืองนับโคโลนี 1 เคร่ือง 37,500.00            37,500.00            37,360.00            140.00              37,360.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

233  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก

เคร่ืองเพิม่ปริมาณสารพันธกุรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) 

พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 3,210,000.00        3,198,000.00        3,198,000.00        -                   3,198,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

234 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

235 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก
เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่ต้่ากวา่ 50 ลิตร 1 เคร่ือง 180,000.00          180,000.00          180,000.00          -                   180,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

236 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก
กล้องจลุทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00          150,000.00          150,000.00          -                   150,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

237 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00          280,000.00          280,000.00          -                   280,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

238 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก
เคร่ืองปัน่เม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 94,500.00            93,000.00            93,000.00            -                   93,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

239
ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก
เคร่ืองตรวจวเิคราะหส์ารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,100,000.00        1,099,500.00        1,099,500.00        -                   1,099,500.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

240 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก
เคร่ืองปัน่เหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภมูิแบบต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 430,000.00          430,000.00          430,000.00          -                   430,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

241 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออก
เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00          290,000.00          290,000.00          -                   290,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

242 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 3
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 3
6  ชุด -                     57,600.00            57,600.00            -                   57,600.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

ขอใช้คร้ังที่ 183 และ โอนเงินเหลือจา่ยกลับ 

คร้ังที่ 260

243 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 3
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

244 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 3
รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (CAB)
2  คัน -                     1,040,000.00        1,040,000.00        -                   1,040,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 128

245 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

246 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          787,000.00          787,000.00          -                   787,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

247 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 3 เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เคร่ือง 34,500.00            34,500.00            34,500.00            -                   34,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

248 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 3 กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เคร่ือง 39,000.00            39,000.00            39,000.00            -                   39,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

249 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 4
3  ชุด -                     29,400.00            29,400.00            -                   29,400.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 183

250 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4 ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4 1  แหง่ -                     198,607.00          198,606.55          0.45                  198,606.55          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 419

หน้าที่ 12/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

251 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

252 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

253 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          755,000.00          755,000.00          -                   755,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 69

254 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4 เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เคร่ือง 34,500.00            34,500.00            34,500.00            -                   34,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

255 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4 กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เคร่ือง 39,000.00            39,000.00            39,000.00            -                   39,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

256 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 4
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,500 

ANSl Lumens
1 เคร่ือง 22,900.00            22,900.00            -                   22,900.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 69

257 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 4 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00          270,592.00          270,130.00          462.00              270,130.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

258  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ตู้อบความร้อน (Hot Air  Oven) ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 100 ลิตร 1 ตู้ 228,000.00          75,970.00            75,970.00            -                   75,970.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

259  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภมูิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกวา่ 650 

ลิตร  พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 533,800.00          378,000.00          378,000.00          -                   378,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

260  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

261  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เคร่ือง 10,700.00            10,700.00            10,700.00            -                   10,700.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

262  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
กล้องจลุทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00          148,730.00          148,730.00          -                   148,730.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

263  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00          278,200.00          278,200.00          -                   278,200.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

264  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เคร่ืองอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,200,000.00        1,187,700.00        1,187,700.00        -                   1,187,700.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

265 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 5
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

266 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 5
รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (CAB)
2  คัน -                     1,040,000.00        1,040,000.00        -                   1,040,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 128

267 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 5
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 5
6  ชุด -                     58,800.00            57,600.00            1,200.00            57,600.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 183

268 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3 หลัง 102,000.00          102,000.00          102,000.00          -                   102,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

269 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 5
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
3 คัน 2,361,000.00        2,346,000.00        2,346,000.00        -                   2,346,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 183

270 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา 2 เคร่ือง 78,000.00            78,000.00            78,000.00            -                   78,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

271 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 5 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 8 คอก 309,278.00          268,000.00          268,000.00          -                   268,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

272 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

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

หน้าที่ 13/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

273 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้ 38,000.00            38,000.00            -                   38,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

274 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

275 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่ต้่ากวา่ 50 ลิตร 1 เคร่ือง 180,000.00          174,410.00          174,410.00          -                   174,410.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

276 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
กล้องจลุทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00          150,000.00          150,000.00          -                   150,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

277 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนบน)
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00          270,000.00          270,000.00          -                   270,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

278 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 6
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

279 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 6
รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (CAB)
2  คัน -                     1,040,000.00        1,040,000.00        -                   1,040,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 128

280 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 6 เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เคร่ือง 34,500.00            34,500.00            34,500.00            -                   34,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

281 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 6
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 6
4  ชุด -                     39,200.00            39,200.00            -                   39,200.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 183

282 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 6 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00          269,500.00          269,500.00          -                   269,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 145

283 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

284 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (CAB)
1  คัน -                     535,000.00          535,000.00          -                   535,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 128

285 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 7 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 3 หลัง 102,000.00          102,000.00          102,000.00          -                   102,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

286 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
3 คัน 2,361,000.00        2,214,000.00        2,214,000.00        -                   2,214,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

287 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 7 เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เคร่ือง 34,500.00            34,500.00            34,500.00            -                   34,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

288 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 7 กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เคร่ือง 39,000.00            39,000.00            39,000.00            -                   39,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

289 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 7
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 7
6  ชุด -                     58,800.00            58,800.00            -                   58,800.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 183

290 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 7 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00          257,768.00          257,767.65          0.35                  257,767.65          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

291 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 8
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

292 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 8
รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (CAB)
1  คัน -                     520,000.00          520,000.00          -                   520,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 128

293 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 ปรับปรุงอาคารส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 1 แหง่ 1,780,400.00        1,680,937.00        1,680,936.11        0.89                  1,680,936.11        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

หน้าที่ 14/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

294 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 เคร่ืองปัน่ฮีมาโตคริต (Hematocrit centrifuge) 1 เคร่ือง 34,500.00            34,500.00            34,500.00            -                   34,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

295 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 8 กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เคร่ือง 39,000.00            39,000.00            39,000.00            -                   39,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

296 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 8
ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต

 8
2  ชุด -                     19,600.00            19,600.00            -                   19,600.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 183

297 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 8 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 8 คอก 309,278.00          308,000.00          308,000.00          -                   308,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

298 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

299 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) 2 เคร่ือง 21,400.00            21,186.00            21,186.00            -                   21,186.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

300 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่ต้่ากวา่ 50 ลิตร 1 เคร่ือง 180,000.00          179,000.00          179,000.00          -                   179,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

301 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ กล้องจลุทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00          150,000.00          150,000.00          -                   150,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

302 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00          295,000.00          295,000.00          -                   295,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

303 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เคร่ืองอุ่นสไลด์ 1 เคร่ือง 29,000.00            28,000.00            28,000.00            -                   28,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

304 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เคร่ืองปัน่เม็ดเลือดแดงอัดแน่น แบบต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 94,500.00            94,000.00            94,000.00            -                   94,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

305 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เคร่ืองวเิคราะหส์ารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2,400,000.00        2,376,000.00        2,376,000.00        -                   2,376,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

306 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เคร่ืองเตรียมเนือ้เยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) 1 เคร่ือง 1,300,000.00        935,000.00          935,000.00          -                   935,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

307 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00          284,620.00          284,620.00          -                   284,620.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

308 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        674,000.00          674,000.00          -                   674,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

309 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 9
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู
2 เคร่ือง 52,000.00            52,000.00            -                   52,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เงินเหลือจา่ย คร้ังที่ 119

310 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 9
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

311 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 9
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 12,000 บีทียู
4  เคร่ือง 59,920.00            59,920.00            -                   59,920.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 416

312 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 9 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเล่ือน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า 1  คัน 650,000.00          650,000.00          -                   650,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 436

313 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 9 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00          266,245.00          266,245.00          -                   266,245.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

314 ส้านักงานปศุสัตวก์รุงเทพมหานคร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
15  เคร่ือง 225,000.00          172,377.00          172,377.00          -                   172,377.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

315 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรปราการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
7  เคร่ือง 105,000.00          103,101.00          103,100.06          0.94                  103,100.06          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

หน้าที่ 15/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ
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ด ำเนินกำร
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316 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันนทบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
7  เคร่ือง 105,000.00          102,014.00          102,013.80          0.20                  102,013.80          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

317 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปทุมธานี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
8  เคร่ือง 120,000.00          100,000.00          100,000.00          -                   100,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

318 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพระนครศรีอยุธยา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
17  เคร่ือง 255,000.00          200,090.00          200,090.00          -                   200,090.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

319 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอ่างทอง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
8  เคร่ือง 120,000.00          94,160.00            94,160.00            -                   94,160.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

320 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัลพบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
12  เคร่ือง 180,000.00          154,800.00          154,800.00          -                   154,800.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

321 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัลพบุรี รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

322 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสิงหบ์ุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
7  เคร่ือง 105,000.00          88,382.00            88,382.00            -                   88,382.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

323 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสิงหบ์ุรี ก่อสร้างร้ัว เทพืน้และถมดินปรับพืน้ที ่ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสิงหบ์ุรี 1 แหง่ 767,900.00          765,000.00          765,000.00          -                   765,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

324 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชัยนาท
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          107,550.00          107,550.00          -                   107,550.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

325 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
14  เคร่ือง 210,000.00          167,860.00          167,860.00          -                   167,860.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

326 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
11  เคร่ือง 165,000.00          165,000.00          164,662.30          337.70              164,662.30          -                  เบิกจา่ยแล้ว

327 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัระยอง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          119,615.00          119,614.23          0.77                  119,614.23          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

328 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
11  เคร่ือง 165,000.00          159,500.00          159,500.00          -                   159,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

329 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตราด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
6  เคร่ือง 90,000.00            85,740.00            85,740.00            -                   85,740.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

330 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
12  เคร่ือง 180,000.00          180,000.00          180,000.00          -                   180,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

331 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปราจนีบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
8  เคร่ือง 120,000.00          104,000.00          104,000.00          -                   104,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

332 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
5  เคร่ือง 75,000.00            71,450.00            71,450.00            -                   71,450.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

333 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระแก้ว
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
10  เคร่ือง 150,000.00          130,000.00          130,000.00          -                   130,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

334 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระแก้ว หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

335 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระแก้ว
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          787,000.00          787,000.00          -                   787,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

336 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระแก้ว ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตว ์อ้าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแก้ว 1 แหง่ -                     1,789,200.00        1,786,200.00        3,000.00            1,786,200.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 202

337 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
33  เคร่ือง 495,000.00          371,200.00          371,200.00          -                   371,200.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

หน้าที่ 16/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

338 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา ชุดไมโครโฟนส้าหรับหอ้งประชุม 1  ระบบ -                     38,713.00            38,712.60            0.40                  38,712.60            -                  เบิกจา่ยแล้ว รับโอนคร้ังที่ 199 ใช้เหลือจา่ย

339 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

340 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับุรีรัมย์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
24  เคร่ือง 360,000.00          333,840.00          333,840.00          -                   333,840.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

341 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
18  เคร่ือง 270,000.00          215,820.00          215,820.00          -                   215,820.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

342 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์ รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

343 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัศรีสะเกษ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
23  เคร่ือง 345,000.00          273,700.00          273,700.00          -                   273,700.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

344 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัศรีสะเกษ ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอ 1 แหง่ 1,789,200.00        1,477,000.00        1,477,000.00        -                   1,477,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

345 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัศรีสะเกษ รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 4 คัน 152,000.00          148,000.00          148,000.00          -                   148,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 34

346 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุบลราชธานี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
26  เคร่ือง 390,000.00          317,720.00          317,720.00          -                   317,720.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 110

347 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุบลราชธานี รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            73,400.00            73,400.00            -                   73,400.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 62

348 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัยโสธร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
10  เคร่ือง 150,000.00          126,500.00          126,500.00          -                   126,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

349 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชัยภมูิ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
17  เคร่ือง 255,000.00          198,900.00          198,900.00          -                   198,900.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

350 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชัยภมูิ หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

351 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชัยภมูิ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          787,000.00          787,000.00          -                   787,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

352 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอ้านาจเจริญ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
8  เคร่ือง 120,000.00          120,000.00          120,000.00          -                   120,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

353 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอ้านาจเจริญ ปรับปรุงหลังคาส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอ้านาจเจริญ 1  หลัง -                     86,000.00            86,000.00            -                   86,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 276

354 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบัวล้าภู
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
7  เคร่ือง 105,000.00          86,100.00            86,100.00            -                   86,100.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

355 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบัวล้าภู ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบัวล้าภู 1 แหง่ 644,000.00          470,000.00          470,000.00          -                   470,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

356 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัขอนแก่น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
27  เคร่ือง 405,000.00          311,310.00          311,310.00          -                   311,310.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

357 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
21  เคร่ือง 315,000.00          245,700.00          245,700.00          -                   245,700.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

358 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี ปรับปรุงอาคารส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 223,000.00          79,000.00            79,000.00            -                   79,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 34

หน้าที่ 17/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

359 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเลย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
15  เคร่ือง 225,000.00          214,500.00          214,500.00          -                   214,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 145

360 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเลย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปศุสัตวอ์้าเภอเชียงคาน 1 แหง่ 200,000.00          188,000.00          188,000.00          -                   188,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

361 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองคาย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
10  เคร่ือง 150,000.00          123,000.00          123,000.00          -                   123,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

362 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมหาสารคาม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
14  เคร่ือง 210,000.00          174,300.00          174,300.00          -                   174,300.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

363 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมหาสารคาม ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอ 1 แหง่ 1,789,200.00        1,789,200.00        1,789,200.00        -                   1,789,200.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว

364 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัร้อยเอ็ด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
21  เคร่ือง 315,000.00          245,700.00          245,700.00          -                   245,700.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

365 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัร้อยเอ็ด ปรับปรุงอาคารส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอปทุมรัตน์จงัหวดัร้อยเอ็ด 1 แหง่ 360,900.00          350,000.00          350,000.00          -                   350,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 125

366 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัร้อยเอ็ด รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

367 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักาฬสินธุ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
19  เคร่ือง 285,000.00          282,150.00          282,150.00          -                   282,150.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

368 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสกลนคร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
19  เคร่ือง 285,000.00          233,700.00          233,700.00          -                   233,700.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

369 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสกลนคร รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            73,496.00            73,496.00            -                   73,496.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 145

370 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครพนม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
13  เคร่ือง 195,000.00          163,000.00          163,000.00          -                   163,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

371 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมุกดาหาร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
8  เคร่ือง 120,000.00          100,288.00          100,288.00          -                   100,288.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

372 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมุกดาหาร หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

373 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมุกดาหาร
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          786,000.00          786,000.00          -                   786,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

374 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
26  เคร่ือง 390,000.00          361,400.00          361,400.00          -                   361,400.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

375 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 1 แหง่ -                     1,789,200.00        1,789,200.00        -                   1,341,900.00        447,300.00        เบิกจา่ยแล้วบางส่วน โอนเปล่ียนแปลงจาก สนง.นราธวิาส คร้ังที่ 201

376 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอกัลยาณิวฒันา 

จงัหวดัเชียงใหม่
1 แหง่ 34,200.00            34,200.00            34,130.36            69.64                34,130.36            -                  เบิกจา่ยแล้ว

377 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัล้าพูน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          112,500.00          112,500.00          -                   112,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

378 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัล้าปาง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
14  เคร่ือง 210,000.00          200,410.00          200,410.00          -                   200,410.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

379 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุตรดิตถ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
10  เคร่ือง 150,000.00          110,000.00          110,000.00          -                   110,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

380 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแพร่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          99,800.00            99,800.00            -                   99,800.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

หน้าที่ 18/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

381 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัน่าน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
16  เคร่ือง 240,000.00          192,000.00          192,000.00          -                   192,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 34

382 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพะเยา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
10  เคร่ือง 150,000.00          115,000.00          115,000.00          -                   115,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

383 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพะเยา ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพะเยา 1 แหง่ 271,000.00          184,000.00          184,000.00          -                   184,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

384 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงราย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
19  เคร่ือง 285,000.00          222,680.00          222,680.00          -                   222,680.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

385 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงราย ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอ 1 แหง่ 1,789,200.00        1,540,000.00        1,540,000.00        -                   1,540,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

386 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
8  เคร่ือง 120,000.00          98,400.00            98,400.00            -                   98,400.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

387 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงอาคารส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอแม่สะเรียงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แหง่ 98,100.00            98,100.00            98,000.00            100.00              98,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

388 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครสวรรค์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
16  เคร่ือง 240,000.00          195,200.00          195,200.00          -                   195,200.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

389 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครสวรรค์ ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตว ์อ้าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค์ 1 แหง่ -                     1,789,200.00        1,789,000.00        200.00              1,789,000.00      รอส่งมอบ รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 202

390 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุทัยธานี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          110,700.00          110,700.00          -                   110,700.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

391 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุทัยธานี โรงจอดรถยนต์ ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอุทัยธานี 1 แหง่ 347,000.00          346,000.00          346,000.00          -                   346,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

392 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัก้าแพงเพชร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
12  เคร่ือง 180,000.00          150,000.00          150,000.00          -                   150,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

393 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
10  เคร่ือง 150,000.00          127,880.00          127,880.00          -                   127,880.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

394 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตาก ปรับปรุงส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตาก 1 แหง่ 395,500.00          395,500.00          395,500.00          -                   395,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

395 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุโขทัย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
10  เคร่ือง 150,000.00          110,000.00          110,000.00          -                   110,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

396 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพิษณุโลก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
10  เคร่ือง 150,000.00          119,000.00          119,000.00          -                   119,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

397 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพิจติร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
13  เคร่ือง 195,000.00          153,400.00          153,400.00          -                   153,400.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

398 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบูรณ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
12  เคร่ือง 180,000.00          153,600.00          153,600.00          -                   153,600.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

399 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบูรณ์ หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

400 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบูรณ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          787,000.00          787,000.00          -                   787,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

401 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
11  เคร่ือง 165,000.00          148,500.00          148,500.00          -                   148,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

หน้าที่ 19/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

402 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
14  เคร่ือง 210,000.00          193,186.00          193,186.00          -                   193,186.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

403 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

404 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          785,000.00          785,000.00          -                   785,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

405 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบุรี รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

406 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุพรรณบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
11  เคร่ือง 165,000.00          136,532.00          136,532.00          -                   136,532.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

407 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุพรรณบุรี รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา 2 คัน 76,000.00            76,000.00            76,000.00            -                   76,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

408 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครปฐม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
8  เคร่ือง 120,000.00          99,560.00            99,560.00            -                   99,560.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 72

409 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครปฐม ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตว ์อ้าเภอก้าแพงแสนจงัหวดันครปฐม 1 แหง่ -                     1,789,200.00        1,789,200.00        -                   984,060.00          805,140.00        เบิกจา่ยแล้วบางส่วน รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 202

410 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรสาคร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
4  เคร่ือง 60,000.00            60,000.00            60,000.00            -                   60,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

411 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรสงคราม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
4  เคร่ือง 60,000.00            60,000.00            60,000.00            -                   60,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

412 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบุรี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          119,700.00          119,700.00          -                   119,700.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

413 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัประจวบคีรีขันธ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          126,000.00          126,000.00          -                   126,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

414 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอ 1 แหง่ 1,789,200.00        1,789,200.00        1,789,200.00        -                   1,789,200.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว

415 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครศรีธรรมราช
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
24  เคร่ือง 360,000.00          302,400.00          302,400.00          -                   302,400.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

416 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักระบี่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          124,200.00          124,200.00          -                   124,200.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

417 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพังงา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          121,500.00          121,500.00          -                   121,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

418 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพังงา หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            34,000.00            34,000.00            -                   34,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

419 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพังงา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          699,000.00          699,000.00          -                   699,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

420 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัภเูก็ต
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
4  เคร่ือง 60,000.00            60,000.00            60,000.00            -                   60,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

421 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
19  เคร่ือง 285,000.00          262,200.00          262,200.00          -                   262,200.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

422 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัระนอง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
6  เคร่ือง 90,000.00            90,000.00            90,000.00            -                   90,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

423 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชุมพร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          127,350.00          127,350.00          -                   127,350.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

หน้าที่ 20/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

424 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
17  เคร่ือง 255,000.00          242,080.00          242,080.00          -                   242,080.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

425 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา
ปรับปรุงอาคารส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลาอาคารพัสดุ และ

บ้านพักข้าราชการ
1 แหง่ 116,000.00          92,000.00            92,000.00            -                   92,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

426 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา ปรับปรุงบ้านพักปศุสัตวอ์้าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 303,400.00          300,000.00          300,000.00          -                   300,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

427 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสตูล
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
8  เคร่ือง 120,000.00          120,000.00          120,000.00          -                   120,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

428 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
11  เคร่ือง 165,000.00          136,840.00          136,840.00          -                   136,840.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

429 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
12  เคร่ือง 180,000.00          164,400.00          164,400.00          -                   164,400.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

430 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพัทลุง 1 แหง่ 4,994,100.00        4,251,000.00        4,251,000.00        -                   4,251,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 91

431 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
13  เคร่ือง 195,000.00          162,500.00          162,500.00          -                   162,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

432 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั

ปัตตานี
1 แหง่ 472,200.00          472,200.00          472,000.00          200.00              472,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

433 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัยะลา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          135,000.00          135,000.00          -                   135,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

434 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
14  เคร่ือง 210,000.00          210,000.00          210,000.00          -                   210,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

435 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจา้งประจ้าส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอ

ยี่งอ จงัหวดันราธวิาส
1 แหง่ 370,000.00          368,000.00          368,000.00          -                   368,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

436 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและลูกจา้งประจ้าส้านักงานปศุสัตวอ์้าเภอ

สุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส
1 แหง่ 250,000.00          248,000.00          248,000.00          -                   248,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

437 ด่านกักสัตวสุ์พรรณบุรี เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 10 เคร่ือง 170,000.00          170,000.00          -                   170,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

438 ด่านกักสัตวพ์ิษณุโลก เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 3.5 แรงม้า 10 เคร่ือง 170,000.00          170,000.00          -                   170,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 443

439 ด่านกักสัตวน์ครปฐม ขยายเขตจ้าหน่ายและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ด่านกักสัตวน์ครปฐม 1 แหง่ 540,049.00          540,048.26          0.74                  540,048.26          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนคร้ังที่ 419

440 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
2 เคร่ือง 74,000.00            67,000.00            67,000.00            -                   67,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

441 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มีระบบ

ฟอกอากาศ)  ขนาด 48,000 บีทียู
6 เคร่ือง 336,000.00          313,938.00          313,938.00          -                   313,938.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

442 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปัม๊น้้าชนิดหน้าแปลน 4 เคร่ือง 127,200.00          101,760.00          101,760.00          -                   101,760.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

443 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 700,000.00          531,000.00          531,000.00          -                   531,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

444 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 192,600.00          190,460.00          190,460.00          -                   190,460.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

หน้าที่ 21/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

445 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองก้าจดัไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 180,000.00          179,974.00          179,974.00          -                   179,974.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

446 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กล้องจลุทรรศน์ ชนิด Polarized Light Microscope พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 898,300.00          885,000.00          885,000.00          -                   885,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

447 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ต้าแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 370,000.00          200,090.00          200,090.00          -                   200,090.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

448 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองเขย่าขวดตัวอย่าง แบบ Orbital 1 เคร่ือง 187,000.00          109,675.00          109,675.00          -                   109,675.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

449 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภมูิและความชื้น  พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 800,000.00          795,010.00          795,010.00          -                   795,010.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

450 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชุด Burette drive ส้าหรับเคร่ือง Automatic Titrator 1 ชุด 164,200.00          164,000.00          164,000.00          -                   164,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

451 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 140,000.00          97,700.00            97,700.00            -                   97,700.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

452 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองผสมตัวอย่างอาหารสัตวใ์หเ้ป็นเนือ้เดียวกัน 1 เคร่ือง 406,600.00          404,139.00          404,139.00          -                   404,139.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

453 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชั้นวางของส้าหรับตู้บ่มเชื้อ 4 ชิ้น 64,000.00            64,000.00            64,000.00            -                   64,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

454 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองเขย่าแบบแนวราบซ้ายขวา (Reciprocal Shaker) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 344,300.00          309,979.00          309,979.00          -                   309,979.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

455 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต้่ากวา่ 400 ลิตร 1 ตู้ 224,700.00          138,030.00          138,030.00          -                   138,030.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

456 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภมูิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกวา่ 650 

ลิตร  พร้อมอุปกรณ์
2 ชุด 1,067,600.00        699,000.00          699,000.00          -                   699,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

457 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองนับโคโลนี 1 เคร่ือง 37,500.00            31,000.00            31,000.00            -                   31,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

458 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองตรวจวดัจดุเยือกแข็งในน้้านม 1 เคร่ือง 500,000.00          499,690.00          499,690.00          -                   499,690.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

459 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เคร่ืองดูดจา่ยสารละลายแบบต่อเนือ่ง ปรับปริมาตรการจา่ย

สารละลายได้ไม่น้อยกวา่ 5 ระดับ
5 เคร่ือง 100,000.00          87,500.00            87,500.00            -                   87,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

460 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองดูดจา่ยสารละลาย (Pipett Aid) 5 เคร่ือง 177,000.00          135,000.00          135,000.00          -                   135,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

461 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        1,282,502.00        1,282,502.00        -                   1,282,502.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

462 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชุดวเิคราะหป์รอทพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,800,000.00        882,322.00          882,322.00          -                   882,322.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

463 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เคร่ืองวเิคราะหช์นิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมาโตกราฟ

ของเหลวความดันสูง พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 4,000,000.00        3,948,000.00        3,948,000.00        -                   3,948,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

464 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance

 Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์
1 ชุด 5,300,000.00        5,238,000.00        5,238,000.00        -                   5,238,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

465 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เคร่ืองขจดัสารรบกวนการวเิคราะหส์ารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน 1 เคร่ือง 3,198,000.00        3,170,000.00        3,170,000.00        -                   3,170,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

466 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชุดท้าปฏกิิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ 1 ชุด 2,996,000.00        2,022,300.00        2,022,300.00        -                   2,022,300.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

หน้าที่ 22/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

467 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปรับปรุงอาคารเก็บสารเคมี 1 แหง่ 1,866,000.00        1,540,000.00        1,540,000.00        -                   1,540,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

468 ส้านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตู้ส้านักงานประกอบส้าเร็จรูป 1 หลัง 1,506,100.00        1,250,000.00        1,250,000.00        -                   1,250,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 89

469 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวม์หาสารคาม เคร่ืองตัดหญ้าแบบโรตาร่ี 1 เคร่ือง 65,000.00            65,000.00            -                   65,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 178

470 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวม์หาสารคาม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน 1,175,000.00        1,090,000.00        1,090,000.00        -                   1,090,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

471 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวม์หาสารคาม ชุดสปริงเกิลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,200,000.00        999,000.00          999,000.00          -                   999,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

472 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวม์หาสารคาม ใบมีดดันดิน 1 ชุด 67,000.00            66,900.00            100.00              66,900.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 161

473 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวม์หาสารคาม ผานพรวน 6 จาน 1 ชุด 61,000.00            60,900.00            100.00              60,900.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้คร้ังที่ 161

474 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการปศุสัตว ์เขต 3 คอกพักสัตวเ์คล่ือนที ่ขนาด 3.00 x 6.00  เมตร 7 คอก 270,592.00          269,570.00          269,570.00          -                   269,570.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 118

475 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับึงกาฬ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
9  เคร่ือง 135,000.00          130,050.00          130,050.00          -                   130,050.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 77

476 ส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับึงกาฬ ก่อสร้างอาคารส้านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับึงกาฬ 1 แหง่ 4,994,100.00        4,979,000.00        4,979,000.00        -                   4,979,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนกลับคร้ังที่ 145

477 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่ง

ประเทศ
รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่  (ดีเซล) 1 คัน 1,294,000.00        1,276,000.00        1,276,000.00        -                   1,276,000.00        -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 62

478 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
13 เคร่ือง -                     648,700.00          648,700.00          -                   648,700.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149

479 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
4 เคร่ือง -                     199,600.00          199,600.00          -                   199,600.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149

480 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี
ถังสต๊อคน้้าเชื้อแช่แข็งปากกวา้ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 35 ลิตร 16 ใบ 800,000.00          800,000.00          800,000.00          -                   800,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

481 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 10 ใบ 165,000.00          160,000.00          160,000.00          -                   160,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 110

482 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต้่ากวา่ 35 ลิตร 12 ใบ 480,000.00          480,000.00          480,000.00          -                   480,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

483 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
6 เคร่ือง -                     299,400.00          299,400.00          -                   299,400.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149

484
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 1.5 ลิตร 50 ใบ -                     205,200.00          205,200.00          -                   205,200.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 203

485
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี
ถังบรรจนุ้้าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต้่ากวา่ 20 ลิตร 40 ใบ -                     537,000.00          537,000.00          -                   537,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 203

486
ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี
ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต้่ากวา่ 30 ลิตร 50 ใบ -                     612,500.00          612,500.00          -                   612,500.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว รับโอนจากเงินงบอดุหนุน คร้ังที่ 203

487 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
2 เคร่ือง -                     99,800.00            99,800.00            -                   99,800.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149

488 ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี

เคร่ืองอ่านตรวจ Microchip แบบเคล่ือนที ่

ศูนย์วจิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
10 เคร่ือง -                     499,000.00          499,000.00          -                   499,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว ขอใช้เหลือจา่ยคร้ังที่ 149

หน้าที่ 23/25 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว ์(โทร.1645)



 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

489 สถานีวจิยัทดสอบพันธุ์สัตวบ์ุรีรัมย์ รถขนพืชผลทางการเกษตร 1 คัน 198,000.00          198,000.00          198,000.00          -                   198,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

490 กองสารวตัรและกักกัน ปรับปรุงภมูิทัศน์อาคารกองสารวตัรและกักกัน 1 แหง่ 99,724.00            99,724.00            -                   99,724.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

491 ศูนย์พัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด้าริ อ้าเภอ

ด่านซ้าย จงัหวดัเลย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

492 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่ 2,400 

ซีซี. ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
1 คัน 787,000.00          579,000.00          579,000.00          -                   579,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 62

493 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง 34,000.00            28,000.00            28,000.00            -                   28,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับคร้ังที่ 62

494 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เคร่ืองนับโคโลนี 1 เคร่ือง 37,500.00            37,000.00            37,000.00            -                   37,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

495 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เคร่ืองตรวจวดัจดุเยือกแข็งในน้้านม 1 เคร่ือง 500,000.00          499,690.00          499,690.00          -                   499,690.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

496 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

497 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เคร่ืองกวนสารละลายแบบใหค้วามร้อน 1 เคร่ือง 30,000.00            30,000.00            30,000.00            -                   30,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

498 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เคร่ืองเขย่าไมโครไตเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท 1 เคร่ือง 80,000.00            80,000.00            80,000.00            -                   80,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

499 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เคร่ือง 10,700.00            8,560.00              8,560.00             -                   8,560.00              -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

500 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่ต้่ากวา่ 50 ลิตร 1 เคร่ือง 180,000.00          174,410.00          174,410.00          -                   174,410.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

501 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
กล้องจลุทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00          145,000.00          145,000.00          -                   145,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

502 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00          280,000.00          280,000.00          -                   280,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

503 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
เคร่ืองอุ่นสไลด์ 1 เคร่ือง 29,000.00            29,000.00            29,000.00            -                   29,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

504 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตู้บ่มเชื้อ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 28 ลิตร 1 ตู้ 49,000.00            48,500.00            48,500.00            -                   48,500.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

505 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        674,000.00          674,000.00          -                   674,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

506 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

ตอนล่าง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

507 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เคร่ือง Elisa reader พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 699,800.00          609,900.00          609,900.00          -                   609,900.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

508 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เคร่ืองตรวจวดัจดุเยือกแข็งในน้้านม 1 เคร่ือง 500,000.00          499,690.00          499,690.00          -                   499,690.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

509 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

510 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เคร่ือง 10,700.00            10,700.00            10,700.00            -                   10,700.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว
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 ล ำดบัที่ หน่วยงำนทีไ่ดร้ับจัดสรร  รำยกำร จ ำนวน ไดร้ับตำม พรบ.  งบประมำณคงเหลือ

 กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีในระบบ 

(GFMIS)

 ผลกำรจัดซ้ือ/

จัดจ้ำง (ก่อหน้ี

ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมำณ

คงเหลือหลังก่อ

หน้ีผูกพันในระบบ

 GFMIS

 เบิกจ่ำยแล้ว  คงเหลือสุทธิ
 อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร
 หมำยเหตุ

จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ (จ ำนวนเงนิ) (จ ำนวนเงนิ)

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

511 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่ต้่ากวา่ 50 ลิตร 1 เคร่ือง 180,000.00          174,410.00          174,410.00          -                   174,410.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

512 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
กล้องจลุทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00          150,000.00          150,000.00          -                   150,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

513 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00          245,000.00          245,000.00          -                   245,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

514 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00          284,620.00          284,620.00          -                   284,620.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

515 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ 

(ตอนล่าง)
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        674,000.00          674,000.00          -                   674,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

516 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก
ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่ต้่ากวา่ 400 ลิตร 1 ตู้ 224,700.00          138,030.00          138,030.00          -                   138,030.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

517 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 

นิว้)
1  เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            15,000.00            -                   15,000.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

518 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก
ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 ลิตร 1 ตู้ 385,400.00          294,250.00          294,250.00          -                   294,250.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

519 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก
เคร่ืองปัน่ผสมสารละลาย (Vortex mixer) 1 เคร่ือง 10,700.00            10,700.00            10,700.00            -                   10,700.00            -                  เบิกจา่ยแล้ว

520 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก
เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่ต้่ากวา่ 50 ลิตร 1 เคร่ือง 180,000.00          175,000.00          175,000.00          -                   175,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

521 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก
กล้องจลุทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 1 ชุด 150,000.00          145,000.00          145,000.00          -                   145,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

522 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก
ตู้ดูดไอพิษสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 400,000.00          285,000.00          285,000.00          -                   285,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

523  ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก
เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้อขนาดไม่น้อยกวา่ 79 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 290,000.00          290,000.00          290,000.00          -                   290,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว

524
 ศูนย์วจิยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวนัตก
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 725 ลิตร 1 ตู้ 1,350,000.00        674,000.00          674,000.00          -                   674,000.00          -                  เบิกจา่ยแล้ว โอนเงินกลับ คร้ังที่ 121

 รวมทัง้สิ้น 231,655,500.00   248,990,886.00   3,939,000.00   244,684,472.43   367,413.57       217,227,652.43   27,456,820.00  

 ค่ำครุภณัฑ์ 193,449,700.00   208,038,771.00   3,939,000.00   203,757,023.90   342,747.10       179,341,643.90   24,415,380.00  

ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง 38,205,800.00     40,952,115.00      - 40,927,448.53    24,666.47         37,886,008.53     3,041,440.00    
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