




ล ำดบัที่
รหสัเจำ้ของ

บญัชเีงินฝำก
ชื่อเจำ้ของบญัชเีงินฝำก ศูนยต์น้ทนุ ชื่อหน่วยงำน

รหสั

เงินฝำกคลงั

แหลง่

ของเงิน

รหสั

งบประมำณ

รหสั

กิจกรรมหลกั

 จ ำนวนเงิน 

(บำท)

1 0700600026 ศูนยว์ิจยัและพฒันาโคเนื้อ 0700600026 ศูนยว์ิจยัและพฒันาโคเนื้อ 10761 6426000 07006 P3000           723,590.00

2 0700600028 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์เลย 0700600028 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์เลย 10761 6426000 07006 P4200           727,000.00

3 0700600037 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์เชยีงใหม่ 0700600037 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์เชยีงใหม่ 10761 6426000 07006 P5000           165,510.00

4 0700600049 ศูนยว์ิจยัและพฒันาแพะแกะ 0700600049 ศูนยว์ิจยัและพฒันาแพะแกะ 10761 6426000 07006 P9500           984,000.00

5 0700600051 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์ตรัง 0700600051 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์ตรัง 10761 6426000 07006 P9200           772,600.00

3,372,700.00      

รำยละเอียดกำรโอนเงินรำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำยดำ้นปศุสตัว์

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 18

งบด ำเนินงำน - งบลงทนุ 

รวมทั้งสิ้น

กองคลัง กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนและเงินนอกงบประมาณ โทร. 02-653-4444 ต่อ 1665      



รหัสแหล่งของเงิน  ระบุ 6426000 รหัสเงินฝากคลัง ระบุ 10761

รหัสงบประมาณ    ระบุ 07006 รหัสเจ้าของบัญชเีงินฝากคลัง ระบุ ศูนย์ตน้ทุนของหน่วยงานเบิกจ่าย

รหัสกิจกกรมหลัก  ระบุ P(ตามดว้ยรหัสพ้ืนที่ 4 หลัก)

ซ่อมแซมครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

ซ่อมแซมครุภัณฑ์

การเกษตร
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์การเกษตร สิ่งก่อสร้าง

บัญชีพักครุภัณฑ์

การเกษตร
บัญชีพักสิ่งก่อสร้าง

1206050102 1205040102

1 ศูนย์วจิัยและพัฒนาโคเนื้อ 201,100.00              123,490.00              399,000.00              723,590.00             

2 ศูนย์วจิัยและบ ารุงพันธุ์สัตวเ์ลย 727,000.00              727,000.00             

3 ศูนย์วจิัยและบ ารุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ 165,510.00              165,510.00             

4 ศูนย์วจิัยและพัฒนาแพะแกะ 984,000.00              984,000.00             

5 ศูนย์วจิัยและบ ารุงพันธุ์สัตวต์รัง 772,600.00              772,600.00             

201,100.00             123,490.00             399,000.00             1,922,110.00          727,000.00             3,372,700.00          รวมเป็นเงนิ

รวมเงนิโอนล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน

รายละเอียดประกอบการโอน

เงินรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายดา้นปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 18

รหัสตา่ง ๆ ที่ใชใ้นการบันทึกขอ้มลูผ่านระบบ e-GP และ PO ส าหรับการเบิกจ่ายเงินรายไดจ้ากการปลิตและจ าหน่ายดา้นปศุสัตว์

งบด าเนินงาน ประเภทการจัดซ้ือ ระบุ K งบลงทุน ประเภทการจัดซ้ือ ระบุ S

บัญชีค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา

5104010107



ล ำดับที่ หน่วยงำน งบ ประเภท รำยกำร จ ำนวนหน่วย จ ำนวนเงิน

723,590.00    

ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  - ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้า ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ทะเบียนครุภณัฑ์ บ.0604-02-012-001/36 1 รายการ 201,100.00     

ซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร  - ซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 100000021089 1 รายการ 123,490.00     

 - ซ่อมแซมโรงเลี ยงโคฝูงและโรงเลี ยงโคอุ้มท้อง จ้านวน 3 คอก ทะเบียนครุภัณฑ์     

   100000002507, 100000002515 และ 100000002537

3 รายการ 288,000.00     

 - ค่าทาสีอาคารทีท่้าการศูนยว์ิจยัและพฒันาโคเนื อ (งานทาสีอาคาร)                   

   ทะเบียนครุภัณฑ์ 100000002484

1 รายการ 111,000.00     

ศูนยว์จิัยและบ ำรุงพันธุ์สัตวเ์ลย 727,000.00    

งบลงทุน ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  - รั วคาวบอย (Cow boy) ความสูง 3 ชั น ระยะทาง 1,500 เมตร 1 รายการ 727,000.00     

ศูนยว์จิัยและบ ำรุงพันธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ 165,510.00    

 - เคร่ืองหว่านปุย๋วิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร 1 เคร่ือง 54,510.00      

 - พดัลมฟาร์ม 8 เคร่ือง 111,000.00     

ศูนยว์จิัยและพัฒนำแพะแกะ 984,000.00    

 - เคร่ืองหว่านปุย๋วิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร 1 เคร่ือง 50,000.00      

 - รถขนพชืผลทางการเกษตร 1 คัน 245,000.00     

 - รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอปุกรณ์ใบมีด   

   ดันดินหน้าและผานไถ

1 คัน 689,000.00     

ศูนยว์จิัยและบ ำรุงพันธุ์สัตวต์รัง 772,600.00    

 - เคร่ืองคราดหญ้าหรือเคร่ืองเกล่ียหญ้าชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 1 เคร่ือง 84,600.00      

 - รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอปุกรณ์ใบมีด   

   ดันดินหน้าและผานไถ

1 คัน 688,000.00     

3,372,700.00 

3

งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

5

4

ครุภัณฑ์การเกษตรงบลงทุน

งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

1

2

รำยละเอียดประกอบกำรโอน งบด ำเนินงำน - งบลงทุน

เงินรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยด้ำนปศุสัตว ์ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ครัง้ที ่18

งบด้าเนินงาน

ศูนยว์จิัยและพัฒนำโคเน้ือ

ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง




