




ล ำดบัที่
รหสัเจำ้ของ

บญัชเีงินฝำก
ชื่อเจำ้ของบญัชเีงินฝำก ศูนยต์น้ทนุ ชื่อหน่วยงำน

รหสั

เงินฝำกคลงั

แหลง่

ของเงิน

รหสั

งบประมำณ

รหสั

กิจกรรมหลกั

 จ ำนวนเงิน 

(บำท)

1 0700600019 ศูนยว์ิจยัและพฒันาสัตว์ปกี 0700600019 ศูนยว์ิจยัและพฒันาสัตว์ปกี 10761 6426000 07006 P2500           659,168.28

2 0700600019 ศูนยว์ิจยัและพฒันาสัตว์ปกี 0700600023 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์ปราจนีบรีุ 10761 6426000 07006 P2500           560,000.00

3 0700600146 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์ระยอง 0700600146 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์ระยอง 10761 6426000 07006 P2100             66,250.00

4 0700600024 ศูนยว์ิจยัและพฒันาสุกร 0700600025 ศูนยว์ิจยัและพฒันาโคนม 10761 6426000 07006 P3000           163,359.30

5 0700600026 ศูนยว์ิจยัและพฒันาโคเนื้อ 0700600026 ศูนยว์ิจยัและพฒันาโคเนื้อ 10761 6426000 07006 P3000           593,000.00

6 0700600029 ศูนยว์ิจยัและพฒันากระบอื 0700600029 ศูนยว์ิจยัและพฒันากระบอื 10761 6426000 07006 P3200           368,500.00

7 0700600030 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์บรีุรัมย์ 0700600030 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์บรีุรัมย์ 10761 6426000 07006 P3100           263,770.00

8 0700600033 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์อบุลราชธานี 0700600033 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์อบุลราชธานี 10761 6426000 07006 P3400           217,313.10

9 0700600199 ส านกังานปศุสัตว์จงัหวัดมหาสารคาม 0700600301 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์มหาสารคาม 10761 6426000 07006 P4400           475,000.00

10 0700600037 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์เชยีงใหม่ 0700600037 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์เชยีงใหม่ 10761 6426000 07006 P5000           113,560.00

11 0700600039 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์พะเยา 0700600039 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์พะเยา 10761 6426000 07006 P5600           117,200.00

12 0700600040 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์แมฮ่่องสอน 0700600040 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์แมฮ่่องสอน 10761 6426000 07006 P5800           646,000.00

13 0700600044 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์หนองกวาง 0700600044 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์หนองกวาง 10761 6426000 07006 P7000           813,210.00

14 0700600046 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 0700600046 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 10761 6426000 07006 P8400           379,000.00

15 0700600049 ศูนยว์ิจยัและพฒันาแพะแกะ 0700600049 ศูนยว์ิจยัและพฒันาแพะแกะ 10761 6426000 07006 P9500           555,905.00

16 0700600161 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์ประจวบคีรีขนัธ์ 0700600161 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์ประจวบคีรีขนัธ์ 10761 6426000 07006 P7700           206,200.00

17 0700600167 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์นราธิวาส 0700600167 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์นราธิวาส 10761 6426000 07006 P9600             94,000.00

6,291,435.68      

รำยละเอียดกำรโอนเงินรำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำยดำ้นปศุสตัว์

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8

งบด ำเนินงำน - งบลงทนุ 

รวมทั้งสิ้น

กองคลัง กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนและเงินนอกงบประมาณ โทร. 02-653-4444 ต่อ 1665      



รหัสแหล่งของเงิน  ระบุ 6426000 รหัสเงินฝากคลัง ระบุ 10761

รหัสงบประมาณ    ระบุ 07006 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุ ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานเบิกจ่าย

รหัสกิจกกรมหลัก  ระบุ P(ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 4 หลัก)

ซ่อมแซมครุภณัฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

ซ่อมแซมครุภณัฑ์

การเกษตร
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภณัฑ์การเกษตร

    ครุภณัฑ์งานบา้น

งานครัว
สิ่งก่อสร้าง

บญัชพัีกครุภณัฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

บญัชพัีกครุภณัฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ

บญัชพัีกครุภณัฑ์

การเกษตร

บญัชพัีกครุภณัฑ์งาน

บา้นงานครัว
บญัชพัีกสิ่งก่อสร้าง

1206020102 1206030102 1206050102 1206120102 1205040102

1 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาสัตว์ปกี 38,092.00                121,076.28              500,000.00              659,168.28             

2 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบรีุ 75,000.00                485,000.00              560,000.00             

3 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง 13,450.00                25,000.00                27,800.00                66,250.00              

4 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาโคนม 163,359.30              163,359.30             

5 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาโคเนือ้ 93,000.00                500,000.00              593,000.00             

6 ศูนยว์ิจัยและพัฒนากระบอื 250,000.00              90,000.00                28,500.00                368,500.00             

7 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บรีุรัมย์ 43,770.00                220,000.00              263,770.00             

8 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 137,313.10              80,000.00                217,313.10             

9 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 475,000.00              475,000.00             

10 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 77,600.00                35,960.00                113,560.00             

11 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 117,200.00              117,200.00             

12 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 246,000.00              400,000.00              646,000.00             

13 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 323,800.00              489,410.00              813,210.00             

14 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 379,000.00              379,000.00             

15 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาแพะแกะ 61,420.00                494,485.00              555,905.00             

16 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 43,700.00                104,000.00              58,500.00                206,200.00             

17 ศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส 75,000.00                19,000.00                94,000.00              

258,601.30             695,303.10             1,113,561.28          77,600.00              246,000.00             2,327,500.00          83,460.00              1,489,410.00          6,291,435.68          รวมเปน็เงิน

รวมเงินโอนล าดบัที่ ชือ่หน่วยงาน

รายละเอียดประกอบการโอน งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์

เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครัง้ที่ 8

รหัสต่าง ๆ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP และ PO ส าหรับการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการปลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์

งบด าเนินงานประเภทการจัดซ้ือ ระบ ุK งบลงทุน ประเภทการจัดซ้ือ ระบ ุS

บญัชค่ีาซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา

5104010107



ล ำดับที่ หน่วยงำน งบ ประเภท รำยกำร จ ำนวนเงิน

659,168.28   

 - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ทะเบยีน กค 8174 ปจ 16,371.00      

 - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ทะเบยีน บธ 1077 ปจ 10,272.00      

 - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ทะเบยีน บม 8606 ฉช 11,449.00      

 - ค่าซ่อมแซมโรงเล้ียงเปด็พ่อพันธุ ์ขนาด 6x30 เมตร 62,645.28      

 - ค่าซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชั้นเดียว ขนาด 290 ตารางเมตร 58,431.00      

งบลงทนุ ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง  - ร้ัวตาข่ายถักปม ความสูง 1.5 เมตร พร้อมเสาสูง 2 เมตร 500,000.00    

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์ปรำจีนบรุี 560,000.00   

งบด าเนินงาน ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง  - ค่าซ่อมแซมโรงเล้ียงโคฝูง 75,000.00      

 - รถขนพืชผลทางการเกษตร 245,000.00    

 - พ่วงทา้ยขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดทา้ยรถแทรกเตอร์ 240,000.00    

ศูนยว์ิจัยและพัฒนำสัตว์ระยอง 66,250.00     
ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - ค่าซ่อมแซมรถบรรทกุ ทะเบยีนครุภณัฑ์ บ.0633-02-007-001/36 13,450.00      

ซ่อมแซมครุภณัฑ์การเกษตร  - ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์ชนิดติดทา้ยรถแทรกเตอร์ 25,000.00      

 - เคร่ืองบดพืชอาหารสัตวแ์บบละเอยีด 9,800.00        

 - เคร่ืองอดัเม็ดอาหารสัตว ์ 18,000.00      

ครุภณัฑ์การเกษตร

ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รำยละเอียดประกอบกำรโอน งบลงทนุ - ค่ำครภุณัฑ์

เงินรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยด้ำนปศุสัตว์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที ่8

งบด าเนินงาน

ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง

ศูนยว์ิจัยและพัฒนำสัตว์ปกี1

2

งบลงทนุ

งบลงทนุ

3

ครุภณัฑ์การเกษตร

งบด าเนินงาน



ล ำดับที่ หน่วยงำน งบ ประเภท รำยกำร จ ำนวนเงิน

รำยละเอียดประกอบกำรโอน งบลงทนุ - ค่ำครภุณัฑ์

เงินรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยด้ำนปศุสัตว์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที ่8

ศูนยว์ิจัยและพัฒนำโคนม 163,359.30   

 - ค่าซ่อมแซมรถบรรทกุ 2 ตอน ขนาด 1 ตัน 69,539.30      

 - ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทกุ 2 ตัน 6 ล้อ 93,820.00      

ศูนยว์ิจัยและพัฒนำโคเน้ือ 593,000.00   

งบด าเนินงาน ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง  - ค่าซ่อมแซมหลังคาโรงเกบ็หญ้าแหง้ 93,000.00      

งบลงทนุ ปรับปรุงส่ิงกอ่สร้าง  - ปรับปรุงหอฝึกอบรมเกษตรกร 500,000.00    

ศูนยว์ิจัยและพัฒนำกระบอื 368,500.00   

งบด าเนินงาน ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง  - ค่าซ่อมแซมโรงเล้ียงโค ขนาด 288 ตารางเมตร 250,000.00    

ครุภณัฑ์การเกษตร  - เคร่ืองคราดหญ้าหรือเคร่ืองเกล่ียหญ้า ชนิดติดทา้ยรถแทรกเตอร์ 90,000.00      

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 28,500.00      

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์บรุรีมัย์ 263,770.00   

 - ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าแบบโรตาร่ี 10,450.00      

 - ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์ชนิดติดทา้ยรถแทรกเตอร์ 23,080.00      

 - ค่าซ่อมแซมใบมีดดันดิน 10,240.00      

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร  - ตู้ฟักไข่ ขนาด 5,000 ฟอง 220,000.00    

7

ซ่อมแซมครุภณัฑ์การเกษตรงบด าเนินงาน

5

6

งบลงทนุ

ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งงบด าเนินงาน

4



ล ำดับที่ หน่วยงำน งบ ประเภท รำยกำร จ ำนวนเงิน

รำยละเอียดประกอบกำรโอน งบลงทนุ - ค่ำครภุณัฑ์

เงินรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยด้ำนปศุสัตว์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที ่8

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์อุบลรำชธำนี 217,313.10   

 - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ บ.0608-03-003-003/38 48,674.30      

 - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ 100000049493 46,127.70      

 - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ บ.0608-3-2-1/21 42,511.10      

ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง  - ค่าซ่อมแซมอาคารทีท่ าการ ขนาด 198 ตรม. 80,000.00      

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์มหำสำรคำม 475,000.00   

 - เคร่ืองตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากวา้ง 1.30 เมตร 400,000.00    

 - ใบมีดดันหน้าดิน 75,000.00      

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์เชียงใหม่ 113,560.00   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 77,600.00      

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 35,960.00      

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์พะเยำ 117,200.00   

 - เคร่ืองตัดหญ้าแบบโรตาร่ี 90,200.00      

 - รถเข็นอาหารสุกร 27,000.00      

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์แม่ฮอ่งสอน 646,000.00   

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  - เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กโิลวตัต์ 246,000.00    

ครุภณัฑ์การเกษตร  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากวา้ง 1.30 เมตร 400,000.00    

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร
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ล ำดับที่ หน่วยงำน งบ ประเภท รำยกำร จ ำนวนเงิน

รำยละเอียดประกอบกำรโอน งบลงทนุ - ค่ำครภุณัฑ์

เงินรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยด้ำนปศุสัตว์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที ่8

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์หนองกวำง 813,210.00   
 - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ บ.0602-03-004-004/36 118,000.00    
 - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ 100000036343 52,800.00      
 - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ บ.0614-03-001-009/37 153,000.00    

งบลงทนุ ปรับปรุงส่ิงกอ่สร้าง  - ปรับปรุงต่อเติม อาคารทีท่ าการ คสล.8-88 แบบ ทบ.9 489,410.00    
ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์สุรำษฎรธ์ำนี 379,000.00   

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร  - เคร่ืองตัดพืชอาหารสัตว ์แบบ Single Chop 379,000.00    

ศูนยว์ิจัยและพัฒนำแพะแกะ 555,905.00   

ซ่อมแซมครุภณัฑ์การเกษตร  - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ 0507-03-14-001-006/59 61,420.00      

 - ซ่อมแซมโรงเรือนเล้ียงแพะ ทะเบยีนครุภณัฑ์ 100000036684 255,408.00    

 - ซ่อมแซมโรงเรือนเล้ียงแพะ ทะเบยีนครุภณัฑ์ ยล.103 หลังล าดับที ่145 164,192.00    

 - ซ่อมแซมโรงเรือนเล้ียงแพะ ทะเบยีนครุภณัฑ์ ยล.103 หลังล าดับที ่147 74,885.00      

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์ประจวบคีรขีันธ์ 206,200.00   
ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการขับเคล่ือน 4 ล้อ ทะเบยีนครุภณัฑ์ 100000042844 43,700.00      

 - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ 100000074852 69,000.00      

 - ค่าซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบยีนครุภณัฑ์ บ.0618-03-003-003/37 35,000.00      

 - ถังบรรจุน้ าเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 1.5 ลิตร 13,500.00      

 - ถังสต็อคน้ าเชื้อแช่แข็งปากกวา้ง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 35 ลิตร 45,000.00      

งบด าเนินงาน
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ล ำดับที่ หน่วยงำน งบ ประเภท รำยกำร จ ำนวนเงิน

รำยละเอียดประกอบกำรโอน งบลงทนุ - ค่ำครภุณัฑ์

เงินรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยด้ำนปศุสัตว์ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที ่8

ศูนยว์ิจัยและบ ำรงุพันธุส์ัตว์นรำธิวำส 94,000.00     

ครุภณัฑ์การเกษตร  - ใบมีดดันหน้าดิน       75,000.00

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง       19,000.00

6,291,435.68 

งบลงทนุ
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