
 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

1 กรมปศุสัตว์
เครื่องล้างทําความสะอาดวัสดุด้วยความถี่สูง 

(Ultrasonic cleaner)
1 เครื่อง -                    550.00 550.00               -                    550.00                 -                    รับโอนกลับครั้งที่ 181

2 กรมปศุสัตว์
เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 

องศาเซลเซียส
2 เครื่อง -                    4,000.00          4,000.00            -                    4,000.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 198,ครั้งที่ 344

3 กรมปศุสัตว์ เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ําเชื้อสุกร 1 เครื่อง -                    55,100.00        (53,956.00)        1,144.00            -                    1,144.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 89

(โอน ครั้งที่ 136 

กกจ.ขอใช้ 32,635, โอนเปลี่ยนแปลง ศอ.พบ

 ขอใช้ครั้งที่ 153 =5485),ครั้งที่ 249(15836)

4 กรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง -                    3,283.00          3,283.00            -                    3,283.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

5 กรมปศุสัตว์ ป้ายชื่อสัตว์ทรงอนุเคราะห์ 1 ป้าย -                    11,250.00        11,250.00          -                    11,250.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 344

6 กรมปศุสัตว์
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 

1,130 ลิตรต่อนาที
1 เครื่อง -                    1,330.00          1,330.00            -                    1,330.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 344

7 กรมปศสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

7 เครื่อง 58 979 00 58 979 00 58 979 00 รับโอนกลับครั้งที่ 402

กรมปศุสัตว์
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประจําเดือน กันยายน 2556  (30  กันยายน 2556)

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

7 กรมปศุสตว
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

7 เครอง -                  58,979.00      58,979.00        -                   58,979.00          -                  รบโอนกลบครงท 402

8 กรมปศุสัตว์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง -                    7,592.00          7,592.00            -                    7,592.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

9 กรมปศุสัตว์ เครื่องบรรจุน้ําเชื้อชนิดหัวเข็มชนิด 3-4 หัว 1 เครื่อง -                    357,112.00      (345,563.00)      11,549.00          -                    11,549.00            -                    รับโอนครั้งที่ 154

โอนเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 216(51910),ครั้งที่ 210(52000),ครั้งที่

 213(17400),ครั้งที่ 214(155940),ครั้งที่ 

215(27373),ครั้งที่ 247 (40940)

10 กรมปศุสัตว์ ก่อสร้างห้องน้ําชาย-หญิง 1 แห่ง 3,400.00          3,400.00            3,400.00              รับโอนกลับครั้งที่ 444

11 กรมปศุสัตว์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 1 ชุด 47,044.00        47,044.00          47,044.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

12 กรมปศุสัตว์ รถเข็นตะแกรงสแตนเลส ชนิด 3 ชั้น 1 ตัว 14,291.00        14,291.00          14,291.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

13 กรมปศุสัตว์ ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ตู้ 3,775.00          3,775.00            3,775.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

14 กรมปศุสัตว์ ชุดอ่างล้างเครื่องแก้ว 1 ชุด 3,066.00          3,066.00            3,066.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

15 กรมปศุสัตว์ ชั้นวางตัวอย่างสแตนเลส ชนิด 3 ชั้น 1 ตัว 3,133.00          3,133.00            3,133.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

16 กรมปศุสัตว์ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 9,000 BTU. 1 เครื่อง -                    580.00            580.00               -                    580.00                 -                    รับโอนกลับครั้งที่ 181

17 กรมปศุสัตว์
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดานขนาด 13,000 

BTU.
1 เครื่อง -                    640.00            640.00               -                    640.00                 -                    รับโอนกลับครั้งที่ 181

18 กรมปศุสัตว์
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดานขนาด 24,000 

BTU.
4 เครื่อง -                    4,720.00          4,720.00            -                    4,720.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 181

19 กรมปศุสัตว์ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000 BTU. 1 เครื่อง -                    2,749.50          2,749.50            -                    2,749.50              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

20 กรมปศุสัตว์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 4,520.00          4,520.00            4,520.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

หน้าที่ 1/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

21 กรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 1,720.00          1,720.00            1,720.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

22 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงห้องน้ําชาย-หญิง และห้องเตรียมการประชุม

อาคารอํานวยการ
1 แห่ง -                    6,000.00          6,000.00            -                    6,000.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

23 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงคอกโคและคอกพักสุกร เป็นอาคารบ้านหมา

น่าอยู่
4 หลัง -                    70,500.00        70,500.00          -                    70,500.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 427

24 กรมปศุสัตว์
ปรับปรุงห้องรับรอง,โถงบันได,ห้องเลขารองอธิบดี,

ห้องงานช่วยผู้บริหาร อาคารอํานวยการ กรมปศุสัตว์
1 แห่ง -                    50,250.50        50,250.50          -                    50,250.50            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

25 กรมปศุสัตว์ อาคารเก็บพัสดุ 1 หลัง -                    35,025.00        35,025.00          -                    35,025.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 427

26 กรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
21 เครื่อง -                    34,550.00        34,550.00          -                    34,550.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

27 กรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10 เครื่อง -                    83,615.00        83,615.00          -                    83,615.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

กรมปศุสัตว์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง -                    4,520.00          4,520.00            4,520.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

20 กรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง -                    28,262.00        28,262.00          -                    28,262.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

(จอขนาดไมนอยกวา 18 นว)

21 กรมปศุสัตว์
สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

แบบที่ 1
3 เครื่อง -                    23,085.00        23,085.00          -                    23,085.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

22 กรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
3 เครื่อง -                    4,489.00          4,489.00            -                    4,489.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

23 กรมปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
7 เครื่อง -                    92,066.00        92,066.00          -                    92,066.00            -                    รับโอนกลับครั้งที่ 402

24 กรมปศุสัตว์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 4,520.00          4,520.00            4,520.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 436

25 กรมปศุสัตว์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน -                    128,000.00      128,000.00         -                    128,000.00           -                    รับโอนกลับครั้งที่ 344

26 กรมปศุสัตว์
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง -                    1,700.00          1,700.00            -                    1,700.00              -                    รับโอนกลับครั้งที่ 344

27 กรมปศุสัตว์ โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 15 แห่ง -                    108,150.00      (43,700.00)        64,450.00          -                    64,450.00            -                    
รับโอนกลับครั้งที่ 

150,154,198,211,244
กสก ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 256 (43,700)

28 สํานักงานเลขานุการกรม เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 9,000 BTU. 1 เครื่อง -                    13,910.00         13,910.00          13,910.00           -                      13,910.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 126

29 สํานักงานเลขานุการกรม
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดานขนาด 13,000 

BTU.
1 เครื่อง -                    20,330.00         20,330.00          20,330.00           -                      20,330.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 126

30 สํานักงานเลขานุการกรม
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าเพดานขนาด 24,000 

BTU.
4 เครื่อง -                    119,840.00       119,840.00         119,840.00         -                      119,840.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 126

31 สํานักงานเลขานุการกรม
ตู้สูง ขนาด 79x40x175 cm. พร้อมบานประตูตู้ 

ขนาด 16x39x166 cm./เมเปิ้ล
1 ชุด -                    -                 5,214.00           5,214.00            5,214.00            -                      5,214.00            -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง จากดําเนินงาน  ครั้งที่ 236

32 สํานักงานเลขานุการกรม เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000 BTU. 1 เครื่อง -                    (2,749.50)         17,890.00         15,140.50          15,140.50           -                      15,140.50           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง จากดําเนินงาน  ครั้งที่ 254

หน้าที่ 2/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

33 สํานักงานเลขานุการกรม

ตู้สูง ขนาด 79x40x175 cm. พร้อมบานประตูตู้ 

ขนาด 16x39x83 cm./เมเปิ้ล และบานประตูตู้ขนาด 

5x39x83 cm./กระจกใส

1 ชุด -                    -                 7,327.00           7,327.00            7,326.02            0.98                    7,326.02            -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเปลี่ยนแปลง จากดําเนินงาน  ครั้งที่ 236

34 สํานักงานเลขานุการกรม
ปรับปรุงห้องโถงชั้น 2, ห้องรองอธิบดี, ห้องประชุม 3

และห้องโถงทางเข้า ของอาคารอํานวยการ
1 แห่ง -                    1,555,920.00     1,555,920.00      1,555,920.00      -                      1,555,920.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 126

35 สํานักงานเลขานุการกรม
ปรับปรุงห้องน้ําชาย-หญิง และห้องเตรียมการประชุม

อาคารอํานวยการ
1 แห่ง -                    (6,000.00)         306,000.00       300,000.00         300,000.00         -                      300,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน เป็น 

งบลงทน ครั้งที่ 219

36 สํานักงานเลขานุการกรม
ปรับปรุงห้องรับรอง,โถงบันได,ห้องเลขารองอธิบดี,

ห้องงานช่วยผู้บริหาร อาคารอํานวยการ กรมปศุสัตว์
1 แห่ง -                    (50,250.50)       1,464,110.00     1,413,859.50      1,413,859.50      -                      1,413,859.50      -                    เบิกจ่ายแล้ว

โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน เป็น 

งบลงทน ครั้งที่ 254

37 สํานักงานเลขานุการกรม ถังบําบัดน้ําเสีย ไม่อัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร 1 ชุด -                    27,820.00         27,820.00          27,820.00           -                      27,820.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว
โอนเปลี่ยนจากงบดําเนินงาน เป็น 

งบลงทน ครั้งที่ 253

38 สํานักงานเลขานุการกรม
เครื่องสูบน้ําแบบไดโว่ ขนาดท่อ 2 นิ้ว และสายยาง

ขนาด 2 นิ้ว (พร้อมเข็มขัดรัด)
1 ชุด 5,832.00           5,832.00            5,831.50            0.50                    5,831.50            -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 314

39 กองการเจ้าหน้าที่
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
1 เครื่อง -                    32,635.00         32,635.00          32,635.00           -                      32,635.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 136

40 ้ ้ ี่
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/

2 ื่ 15 836 00 15 836 00 15 836 00 15 836 00 ิ ่ ้ ั ิใ ้ ิ ื ่ ั้ ี่40 กองการเจ้าหน้าที
/ ( /

นาที)
2 เครือง 15,836.00       15,836.00        15,836.00           -                    15,836.00         -                  เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครังที 249

41 กองแผนงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง -                    27,820.00         27,820.00          27,820.00           -                      27,820.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 228

42 กองแผนงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง -                    24,931.00         24,931.00          24,931.00           -                      24,931.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 228

43 กองแผนงาน
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/

นาที)
4 เครื่อง -                    27,606.00         27,606.00          27,606.00           -                      27,606.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 228

44 กองแผนงาน เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง -                    12,626.00         12,626.00          12,626.00           -                      12,626.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 228

45 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ปรับปรุงห้องเย็นอุณหภูมิต่ํา 4 องศาเซลเซียส (Cool 

room) ของกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
1 งาน 346,680.00       346,680.00         346,640.00         40.00                  346,640.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 336

46
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
2 เครื่อง 74,579.00         74,579.00          74,579.00           -                      74,579.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 310

47
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
20 เครื่อง (32,830.00)       280,000.00       247,170.00         247,170.00         -                      247,170.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 310

48
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
10 เครื่อง (83,615.00)       250,000.00       166,385.00         166,385.00         -                      166,385.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 310

49
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง (28,262.00)       64,000.00         35,738.00          35,738.00           -                      35,738.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 310

50
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

แบบที่ 1
3 เครื่อง (23,085.00)       60,000.00         36,915.00          36,915.00           -                      36,915.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 310

51 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปรับปรุงต่อเติมห้องทํางาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 6 1 งาน -                    366,500.00       366,500.00         366,500.00         -                      366,500.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 215

หน้าที่ 3/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

52 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง (2,769.00)         28,000.00         25,231.00          25,230.60           0.40                    25,230.60           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 304

53 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
7 เครื่อง (92,066.00)       217,000.00       124,934.00         124,933.20         0.80                    124,933.20         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 304

54 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง (3,283.00)         28,000.00         24,717.00          24,717.00           -                      24,717.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

55 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
7 เครื่อง (58,979.00)       175,000.00       116,021.00         116,020.10         0.90                    116,020.10         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

56 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง (7,592.00)         23,000.00         15,408.00          15,408.00           -                      15,408.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

57 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้าชนิดขับเคลื่อน 4

 ล้อ
1 คัน 1,100,000.00      1,100,000.00      1,100,000.00      -                      1,100,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

58 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
3 เครื่อง 75,000.00         75,000.00          75,000.00           -                      75,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

59 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 1 ชุด 1,080,000.00      (42,000.00)       1,038,000.00      1,038,000.00      -                      1,038,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 181

60 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 14,000.00         14,000.00          14,000.00           -                      14,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

61 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 25,000.00         25,000.00          25,000.00           -                      25,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

62 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 

4 ล้อ
1 คัน 1,100,000.00      1,100,000.00      1,100,000.00      -                      1,100,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

63 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 1 แห่ง 1,864,900.00      (1,429.00)         1,863,471.00      1,863,470.08      0.92                    1,863,470.08      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 69

64 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง ชุดสปริงเกอร์แบบใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกําลัง 1 ชุด 1,080,000.00      1,080,000.00      1,080,000.00      -                      1,080,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

65 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง ชุดสปริงเกอร์แบบใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกําลัง 1 ชุด 1,080,000.00      1,080,000.00      1,080,000.00      -                      1,080,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

66 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 25,000.00         25,000.00          25,000.00           -                      25,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

67 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/

นาที)
2 เครื่อง 26,000.00         26,000.00          26,000.00           -                      26,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

68 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ เครื่องพิมพ์ Multifuncion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00          22,890.00           110.00                 22,890.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

69 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน 1,116,000.00      1,116,000.00      1,116,000.00      -                      1,116,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

70 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงสุกร 1 แห่ง 190,000.00       190,000.00         189,900.00         100.00                 189,900.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 317

71 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 14,000.00         14,000.00          14,000.00           -                      14,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

หน้าที่ 4/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

72 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง 28,000.00         28,000.00          28,000.00           -                      28,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

73 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 14,000.00         14,000.00          14,000.00           -                      14,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

74 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ป้ายชื่อสัตว์ทรงอนุเคราะห์ 1 ป้าย -                    (11,250.00)       38,000.00         26,750.00          26,750.00           -                      26,750.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 216

75 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง
เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 

1,130 ลิตรต่อนาที
1 เครื่อง -                    (1,330.00)         13,910.00         12,580.00          12,580.00           -                      12,580.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 216

76 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ยะลา
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 25,000.00         25,000.00          25,000.00           -                      25,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

77 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ยะลา เครื่องพิมพ์ Multifuncion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง 23,000.00         23,000.00          23,000.00           -                      23,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

78 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ยะลา
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
1 เครื่อง 19,900.00         19,900.00          19,900.00           -                      19,900.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

79 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 14,000.00         14,000.00          14,000.00           -                      14,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

80 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท หัวเตาอบรุ่นแก๊สเป็นเชื้อเพลิง 2 ชุด 46,000.00         46,000.00          46,000.00           -                      46,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 289ู ุ ุ

81 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก 2 ชุด 13,000.00         13,000.00          13,000.00           -                      13,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 289

82 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 14,000.00         14,000.00          14,000.00           -                      14,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 307

83 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ติดตั้งระบบประปาศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

เพชรบุรี
1 แห่ง -                    -                 483,882.00       483,882.00         483,882.00         -                      483,882.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจาก พันธุ์สัตว์ 

เป็น อาหารสัตว์  ครั้งที่ 153

84 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
2 เครื่อง 35,800.00         35,800.00          35,800.00           -                      35,800.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 302

85 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
1 เครื่อง 28,000.00         28,000.00          28,000.00           -                      28,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 302

86 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 2 ชุด (47,044.00)       187,000.00       139,956.00         139,956.00         -                      139,956.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 302

87 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี รถเข็นตะแกรงสแตนเลส ชนิด 3 ชั้น 1 ตัว (14,291.00)       34,300.00         20,009.00          20,009.00           -                      20,009.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 302

88 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ตู้ (3,775.00)         33,200.00         29,425.00          29,425.00           -                      29,425.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 302

89 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ชุดอ่างล้างเครื่องแก้ว 1 ชุด (3,066.00)         52,500.00         49,434.00          49,434.00           -                      49,434.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 302

90 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ชั้นวางตัวอย่างสแตนเลส ชนิด 3 ชั้น 1 ตัว (3,133.00)         22,500.00         19,367.00          19,367.00           -                      19,367.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 302

91 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการ 1 งาน 99,500.00         99,500.00          99,500.00           -                      99,500.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 302

หน้าที่ 5/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

92
สํานักควบคุม ป้องกันและ

บําบัดโรคสัตว์

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)
1  ระบบ 33,006,000.00     (66,500.00)       32,939,500.00    32,939,500.00     -                      27,339,785.00     5,599,715.00      รอส่งมอบ/เบิกจ่ายบางส่วน โอนกลับครั้งที่ 122

93
สํานักควบคุม ป้องกันและ

บําบัดโรคสัตว์

ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรค

ระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance)
1  ระบบ 4,131,000.00      (31,000.00)       4,100,000.00      4,100,000.00      -                      4,100,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

94
สํานักควบคุม ป้องกันและ

บําบัดโรคสัตว์
ตู้คอนเทนเนอร์ 14  ตู้ 8,400,000.00      (43,000.00)       8,357,000.00      8,357,000.00      -                      8,357,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 140

95
สํานักควบคุม ป้องกันและ

บําบัดโรคสัตว์
ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่สําหรับจุดตรวจสัตว์ 16  ตู้ 2,560,000.00      (20,500.00)       2,539,500.00      2,539,500.00      -                      2,539,500.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 140

96
สํานักควบคุม ป้องกันและ

บําบัดโรคสัตว์
ระบบวิทยุสื่อสาร 1 ระบบ 5,000,000.00      (23,000.00)       4,977,000.00      4,977,000.00      -                      4,977,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 140

97
สํานักควบคุม ป้องกันและ

บําบัดโรคสัตว์

Mobile rendering สําหรับเผาทําลายซากสัตว์หรือ

พาหะของโรค
5 คัน 48,620,000.00     (300,000.00)      48,320,000.00    48,320,000.00     -                      48,320,000.00     -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 140

98 ด่านกักสัตว์หนองคาย Mobile Lab แบบรถตู้ 1 คัน 1,300,000.00      1,300,000.00      1,300,000.00      -                      1,300,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

99 ด่านกักสัตว์หนองคาย โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (46,800.00)       382,000.00         382,000.00         -                      382,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 198

100 ด่านกักสัตว์มุกดาหาร โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 211

ี ั ั ื่ ้
101 ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

102 ด่านกักสัตว์แม่ฮ่องสอน Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 1 คัน 900,000.00         900,000.00         900,000.00         -                      900,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

103 ด่านกักสัตว์กําแพงเพชร
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 69

104 ด่านกักสัตว์ตาก Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 1 คัน 900,000.00         (3,000.00)         897,000.00         897,000.00         -                      897,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 154

105 ด่านกักสัตว์ตาก Mobile Lab แบบรถตู้ 1 คัน 1,300,000.00      (6,000.00)         1,294,000.00      1,294,000.00      -                      1,294,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 154

106 ด่านกักสัตว์ตาก โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 154

107 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน 1,980,000.00      (4,500.00)         1,975,500.00      1,975,500.00      -                      1,975,500.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 101

108 ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (11,900.00)       416,900.00         416,900.00         -                      416,900.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 198

109 ด่านกักสัตว์ชุมพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่

น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
1 เครื่อง 25,900.00         25,900.00          25,900.00           -                      25,900.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 347

110 ด่านกักสัตว์สงขลา Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 1 คัน 900,000.00         900,000.00         900,000.00         -                      900,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

111 ด่านกักสัตว์สงขลา โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 198

112 ด่านกักสัตว์นราธิวาส Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 1 คัน 900,000.00         900,000.00         900,000.00         -                      900,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 6/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

113 ด่านกักสัตว์นราธิวาส โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 150

114 ด่านกักสัตว์ชลบุรี
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 84

115 ด่านกักสัตว์ชลบุรี
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สําหรับเก็บตัวอย่างซาก

สัตว์นําเข้า
1    ตู้ 320,000.00         320,000.00         319,930.00         70.00                  319,930.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

116 ด่านกักสัตว์ชลบุรี Mobile Lab แบบรถตู้ 1 คัน 1,300,000.00      1,300,000.00      1,300,000.00      -                      1,300,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

117 ด่านกักสัตว์จันทบุรี โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 244

118 ด่านกักสัตว์ตราด โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 244

119 ด่านกักสัตว์สระแก้ว
ปรับปรุงคอกโคและคอกพักสุกร เป็นอาคารบ้านหมา

น่าอยู่
4 หลัง -                    (70,500.00)       990,500.00       920,000.00         920,000.00         -                      920,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

ขอเปลี่ยนแปลง จากงบดําเนินงาน ครั้งที่ 248

 และโอนเงินกลบส่วนกลางแล้ว ครั้งที่ 427

120 ด่านกักสัตว์สระแก้ว Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 1 คัน 900,000.00         900,000.00         900,000.00         -                      900,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

121 ด่านกักสัตว์สระแก้ว รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน 1,980,000.00      (4,000.00)         1,976,000.00      1,976,000.00      -                      1,976,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 244

่ ั ั ์ ้ โ ื ่ ้ํ ่ ื้ ั โ ั ิ ่ ( ) ิ ่ ้ โ ั ั้ ี่122 ด่านกักสัตว์สระแก้ว โรงเรือนพ่นนํายาฆ่าเชือ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00       (16,850.00)     411,950.00       411,950.00         -                    411,950.00       -                  เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครังที 244

123 ด่านกักสัตว์สุรินทร์ โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (23,800.00)       405,000.00         405,000.00         -                      405,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 211

124 ด่านกักสัตว์ศรีสะเกษ โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 244

125 ด่านกักสัตว์อุบลราชธานี โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 244

126 ด่านกักสัตว์นครพนม โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 211

127 ด่านกักสัตว์ลําปาง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 244

128 ด่านกักสัตว์แพร่
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 211

129 ด่านกักสัตว์น่าน Mobile Lab แบบรถตู้ 1 คัน 1,300,000.00      1,300,000.00      1,300,000.00      -                      1,300,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

130 ด่านกักสัตว์เชียงราย Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 1 คัน 900,000.00         900,000.00         900,000.00         -                      900,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

131 ด่านกักสัตว์เชียงราย โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ  1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 198

132 ด่านกักสัตว์อุตรดิตถ์ Mobile Lab แบบรถตู้ 1 คัน 1,300,000.00      1,300,000.00      1,300,000.00      -                      1,300,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

133 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 101

134 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 1 คัน 900,000.00         900,000.00         900,000.00         -                      900,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 7/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

135 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี โรงเรือนพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ แบบอัตโนมัติ 1 แห่ง 428,800.00         (800.00)            428,000.00         428,000.00         -                      428,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 150

136 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ป้ายสแตนเลส 1 ชุด -                    47,000.00         47,000.00          46,545.00           455.00                 46,545.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว
ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 135 โดยจะแลกงบ

ดําเนินงาน

137 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รูปเหมือนปูนปั้นพ่อโคเนื้อพันธุ์ไทยบราห์มัน 1 ตัว -                    29,500.00         29,500.00          29,500.00           -                      29,500.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว
ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 135 โดยจะแลกงบ

ดําเนินงาน

138 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รูปเหมือนปูนปั้นพ่อโคเนื้อพันธุ์ชาร์โรเลส์ สายพันธุ์ไทย 1 ตัว -                    29,000.00         29,000.00          29,000.00           -                      29,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว
ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 135 โดยจะแลกงบ

ดําเนินงาน

139 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ รูปเหมือนปูนปั้นพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอล โฮลสไตน์ 1 ตัว -                    29,500.00         29,500.00          29,500.00           -                      29,500.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว
ขอใช้เหลือจ่าย ครั้งที่ 135 โดยจะแลกงบ

ดําเนินงาน

140
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสม

เทียมลําพญากลาง
เครื่องวัดค่าออสโมลาลิตี้ของสารละลาย 1 เครื่อง 450,000.00         450,000.00         449,935.00         65.00                  449,935.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

141
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการ

หลวงอินทนนท์
เครื่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool cabinet) 1 เครื่อง 200,000.00         (2,500.00)         197,500.00         197,500.00         -                      197,500.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 154

142
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการ

หลวงอินทนนท์

รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 36 แรงม้า 

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
1 คัน 535,000.00         535,000.00         535,000.00         -                      535,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

143
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการ

หลวงอินทนนท์
เครื่องบรรจุน้ําเชื้อชนิดหัวเข็มชนิด 3-4 หัว 1 เครื่อง 2,000,000.00      (357,112.00)      1,642,888.00      1,642,888.00      -                      1,642,888.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 154

144
ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการ

ิ ์
โรงเรือนพ่อโคพันธุ์ พร้อมลานเดิน 3 หลัง 945,000.00       (190,100.00)    754,900.00       754,900.00         -                    754,900.00       -                  เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 154144

หลวงอินทนนท์
โรงเรอนพอโคพนธุ พรอมลานเดน 3 หลง 945,000.00       (190,100.00)    754,900.00       754,900.00                             754,900.00                         

145 ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ําเชื้อสุกร 1 เครื่อง 120,000.00         (55,100.00)       64,900.00          64,900.00           -                      64,900.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว

146
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีย้ายฝาก

ตัวอ่อน

เครื่องล้างทําความสะอาดวัสดุด้วยความถี่สูง 

(Ultrasonic cleaner)
1 เครื่อง 80,000.00           (16,000.00)       64,000.00          64,000.00           -                      64,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว

147
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีย้ายฝาก

ตัวอ่อน

เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะควบคุมการทํางานด้วย

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1 เครื่อง 70,000.00           (3,000.00)         67,000.00          67,000.00           -                      67,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว

148
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีย้ายฝาก

ตัวอ่อน
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 ชุด 665,000.00         (15,000.00)       650,000.00         650,000.00         -                      650,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

149
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีย้ายฝาก

ตัวอ่อน
รถปฏิบัติการเคลื่อนที่สําหรับผลิตน้ําเชื้อและตัวอ่อน 1 คัน 1,935,000.00      1,935,000.00      1,935,000.00      -                      1,935,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

150
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร 10 ใบ 361,000.00         (152,350.00)      208,650.00         208,650.00         -                      208,650.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 78

151
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 10 ใบ 156,800.00         (83,800.00)       73,000.00          73,000.00           -                      73,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 78

152
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ลิตร 15 ใบ 570,000.00         (330,000.00)      240,000.00         240,000.00         -                      240,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 78

153
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
เครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00         350,000.00         -                      350,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

154
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
โรงเรือนทดสอบโคสาว 1 หลัง 1,800,000.00      (10,000.00)       1,790,000.00      1,790,000.00      -                      1,790,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 150

155
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 1 เครื่อง 150,000.00         150,000.00         150,000.00         -                      150,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

หน้าที่ 8/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

156
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4 เครื่อง -                    -                 56,000.00         56,000.00          55,982.40           17.60                  55,982.40           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขอเปลี่ยนแปลง จากงบดําเนินงาน ครั้งที่ 234

157
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร 20 ใบ 722,000.00         (314,000.00)      408,000.00         408,000.00         -                      408,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 127

158
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 ลิตร 1 ใบ 50,000.00           (500.00)            49,500.00          49,500.00           -                      49,500.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 127

159
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
2 เครื่อง -                    -                 28,000.00         28,000.00          28,000.00           -                      28,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขอเปลี่ยนแปลง จากงบดําเนินงาน ครั้งที่ 251

160
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 1 เครื่อง -                    -                 23,000.00         23,000.00          23,000.00           -                      23,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขอเปลี่ยนแปลง จากงบดําเนินงาน ครั้งที่ 251

161
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ํากว่า 30 ลิตร 20 ใบ 722,000.00         (352,000.00)      370,000.00         370,000.00         -                      370,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 89

162
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

เครื่องล้างทําความสะอาดวัสดุด้วยความถี่สูง 

(Ultrasonic cleaner)
1 เครื่อง 80,000.00           (550.00)            79,450.00          79,450.00           -                      79,450.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 181

163
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 ลิตร 10 ใบ 156,800.00         (89,800.00)       67,000.00          67,000.00           -                      67,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 89

164
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ลิตร 15 ใบ 570,000.00         (345,000.00)      225,000.00         225,000.00         -                      225,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 89

ศนย์วิจัยการผสมเทียมและ
165

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
เครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00         350,000.00         -                      350,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

166
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 1 เครื่อง 150,000.00         150,000.00         150,000.00         -                      150,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

167
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 

องศาเซลเซียส
1 เครื่อง 70,000.00           (2,000.00)         68,000.00          68,000.00           -                      68,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 198

168
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
เครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง 350,000.00         350,000.00         350,000.00         -                      350,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

169
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 1 เครื่อง 500,000.00         500,000.00         500,000.00         -                      500,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

170
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะควบคุมการทํางานด้วย

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1 เครื่อง 70,000.00           (1,520.00)         68,480.00          68,480.00           -                      68,480.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 84

171
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง 33,700.00         33,700.00          33,700.00           -                      33,700.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอน จาก ตขว. ครั้งที่ 319

172
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ชุด 20,500.00         20,500.00          20,500.00           -                      20,500.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอน จาก ตขว. ครั้งที่ 319

173 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู
2 เครื่อง -                    -                 52,000.00         52,000.00          52,000.00           -                      52,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 209

174 สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
6 เครื่อง -                    -                 84,000.00         84,000.00          84,000.00           -                      84,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 209

175
ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 1 เครื่อง 19,000.00         19,000.00          19,000.00           -                      19,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 312

หน้าที่ 9/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

176
ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
3 เครื่อง 74,700.00         74,700.00          74,700.00           -                      74,700.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 312

177 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง (1,720.00)         14,000.00         12,280.00          12,280.00           -                      12,280.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 339

178 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง (4,520.00)         27,000.00         22,480.00          22,480.00           -                      22,480.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 339

179 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 ชุดไมค์ประชุม 1 ชุด 67,500.00         67,500.00          67,500.00           -                      67,500.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 326

180 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง -                    (1,720.00)         14,000.00         12,280.00          12,280.00           -                      12,280.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 339

181 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง -                    (4,520.00)         27,000.00         22,480.00          22,480.00           -                      22,480.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 339

182 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง (1,720.00)         14,000.00         12,280.00          12,280.00           -                      12,280.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 339

183 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง (4,520.00)         27,000.00         22,480.00          22,480.00           -                      22,480.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 339

184 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา (ดําเนินการเอง) 1 ระบบ -                    -                 240,000.00       240,000.00         239,479.75         520.25                 239,479.75         -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 210

185
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนบน)
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ. 3 เฟส 1 เครื่อง 293,828.00       293,828.00         293,826.57         1.43                    293,826.57         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 313

186 สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2 ชุด -                    -                 40,940.00         40,940.00          40,940.00           -                      40,940.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย

ครั้งที่ 247

187 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 6

ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพขนาดเล็กแบบ 

Tubular bio-digester สําหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 

ตัว (รวมค่าติดตั้ง)

1 ชุด 96,600.00         96,600.00          96,600.00           -                      96,600.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 337

188
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
กล้องวงจรปิด 3 ชุด 39,200.00         39,200.00          39,200.00           -                      39,200.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 340

189 สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ระบบ 20,500.00         20,500.00          20,500.00           -                      20,500.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 303

190 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 7

ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพขนาดเล็กแบบ 

Tubular bio-digester สําหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 

ตัว (รวมค่าติดตั้ง)

1 ชุด 96,600.00         96,600.00          96,600.00           -                      96,600.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 337

191
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันตก
รถยนต์ตรวจการณ์ดีเซล 1 คัน 990,000.00       990,000.00         990,000.00         -                      990,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 309

192 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 8

ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพขนาดเล็กแบบ 

Tubular bio-digester สําหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 

ตัว (รวมค่าติดตั้ง)

1 ชุด 96,600.00         96,600.00          96,600.00           -                      96,600.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 337

193 สํานักงานปศุสัตว์เขต 9
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 25,000.00         25,000.00          25,000.00           -                      25,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 306

194 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 9

ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพขนาดเล็กแบบ 

Tubular bio-digester สําหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 

ตัว (รวมค่าติดตั้ง)

1 ชุด 96,600.00         96,600.00          96,600.00           -                      96,600.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 337

หน้าที่ 10/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

195 สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ตู้แช่เย็น ขนาด 9.5 ลูกบาศก์ฟุต (คิว) 1 ตู้ -                    -                 14,500.00         14,500.00          14,500.00           -                      14,500.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว
โอนเปลี่ยนแปลง จาก งบดําเนินงาน ครั้งที่ 

258

196 สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 25,000.00         25,000.00          25,000.00           -                      25,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 301

197 สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 27,000.00         27,000.00          27,000.00           -                      27,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 301

198 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 18 นิ้ว)
4 เครื่อง 56,000.00         56,000.00          56,000.00           -                      56,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 346

199 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อาคารเก็บพัสดุ 1 หลัง (35,025.00)       450,000.00       414,975.00         414,975.00         -                      414,975.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว
รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 326 และโอนเงิน

กลับส่วนกลางแล้ว ครั้งที่ 427

200 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพขนาดเล็กแบบ 

Tubular bio-digester สําหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 

ตัว (รวมค่าติดตั้ง)

1 ชุด 96,600.00         96,600.00          96,600.00           -                      96,600.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 337

201 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพขนาดเล็กแบบ 

Tubular bio-digester สําหรับฟาร์มสุกรขนาด 100 

ตัว (รวมค่าติดตั้ง)

1 ชุด 96,600.00         96,600.00          96,600.00           -                      96,600.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 337

202 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่

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

โอนเปลี่ยนแปลง จาก งบดําเนินงาน ครั้งที่ 

242

่ ้ ่
203 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน 2 เครื่อง -                    -                 31,400.00         31,400.00          31,400.00           -                      31,400.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลง จาก งบดําเนินงาน ครั้งที่ 

242

204 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ก่อสร้างห้องน้ําชาย-หญิง 1 แห่ง -                    (3,400.00)         220,000.00       216,600.00         216,600.00         -                      216,600.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย

ครั้งที่ 213

205 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง 54,000.00         54,000.00          54,000.00           -                      54,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 300

206 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
1 เครื่อง 33,000.00         33,000.00          33,000.00           -                      33,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 350

207 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย

กว่า 16 ล้านพิกเซล
1 กล้อง 10,000.00         10,000.00          10,000.00           -                      10,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 350

208 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
1 เครื่อง 23,790.00         23,790.00          23,790.00           -                      23,790.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 350

209 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
ก่อสร้างรั้วและประตูบริเวณบ้านพัก สํานักงานปศุสัตว์

จังหวัดพัทลุง
1 แห่ง -                    -                 480,000.00       480,000.00         478,500.00         1,500.00              478,500.00         รอส่งมอบ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 214

210 ด่านกักสัตว์กรุงเทพมหานครทางน้ํา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 140

211 ด่านกักสัตว์กรุงเทพมหานครทางน้ํา
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สําหรับเก็บตัวอย่างซาก

สัตว์นําเข้า
1    ตู้ 320,000.00         320,000.00         319,930.00         70.00                  319,930.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

212 ด่านกักสัตว์พระนครศรีอยุธยา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 101

213 ด่านกักสัตว์สุพรรณบุรี รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน 1,980,000.00      (4,000.00)         1,976,000.00      1,976,000.00      -                      1,976,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 137

214 ด่านกักสัตว์อุดรธานี
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 78

หน้าที่ 11/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

215 ด่านกักสัตว์มหาสารคาม
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (7,000.00)         889,000.00         889,000.00         -                      889,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 211

216 ด่านกักสัตว์มหาสารคาม รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน 1,980,000.00      (11,000.00)       1,969,000.00      1,969,000.00      -                      1,969,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 211

217 ด่านกักสัตว์ลําพูน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (6,000.00)         890,000.00         890,000.00         -                      890,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 112

218 ด่านกักสัตว์พิษณุโลก
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 150

219 ด่านกักสัตว์นครปฐม รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน 1,980,000.00      (4,000.00)         1,976,000.00      1,976,000.00      -                      1,976,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 69

220 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 725 ลิตร
1 ตู้ 801,400.00         (42,400.00)       759,000.00         759,000.00         -                      759,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

221 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องแยกสารด้วยก๊าซและหาปริมาณพร้อมยืนยันผล

ด้วยหลักการวัดมวลขั้นละเอียดสูง (GCXGC-MSTOF)
1 เครื่อง 19,220,000.00     (90,000.00)       19,130,000.00    19,130,000.00     -                      19,130,000.00     -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

222 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดสารตกค้างยาสัตว์ด้วยเทคนิค

โครมาโตกราฟ แบบของเหลวสมรรถนะสูงมากและ

ตรวจวัดมวลโมเลกุลอย่างละเอียด

1 ชุด 21,500,000.00     (80,000.00)       21,420,000.00    21,420,000.00     -                      21,420,000.00     -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 181

223 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชุดผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,425,000.00      (362,000.00)      1,063,000.00      1,063,000.00      -                      1,063,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

224 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ชุดแยกชนิดสารอย่างรวดเร็วและวัดปริมาณสารเร่ง

เนื้อแดงด้วยหลักการวัดมวลความละเอียดสูงพร้อม

อุปกรณ์ (LC-High Resolution MSMS)

1 ชุด 26,000,000.00     (116,000.00)      25,884,000.00    25,884,000.00     -                      25,884,000.00     -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 181

225 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยและจําแนกชนิด

ธาตุ (Speciation) พร้อมอุปกรณ์
1 เครื่อง 10,000,000.00     (60,000.00)       9,940,000.00      9,940,000.00      -                      9,940,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 181

226 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ชุดแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูงสองขั้นตอนและ

วัดปริมาณสารด้วยหลักการวัดมวล
1 ชุด 15,600,000.00     (70,000.00)       15,530,000.00    15,530,000.00     -                      15,530,000.00     -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

227 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพิษจากเชื้อรา โดยเทคนิค

โครมาโทกราฟฟี่ และตัวตรวจวัดชนิดต่าง ๆ พร้อม

อุปกรณ์

1 ชุด 8,000,000.00      (53,500.00)       7,946,500.00      7,946,500.00      -                      7,946,500.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

228 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องตรวจหาพันธุกรรมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Real 

time PCR) ขนาด 48 หลุม
1 เครื่อง 1,065,000.00      31,750.00        1,096,750.00      1,096,750.00      -                      1,096,750.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว

229 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เครื่องสกัดสารพิษตกค้างด้วยเทคนิค GPC พร้อม

อุปกรณ์
1 ชุด 3,500,000.00      (31,000.00)       3,469,000.00      3,469,000.00      -                      3,469,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

230 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องวิเคราะห์วิตามินและตัวยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 4,000,000.00      (36,420.00)       3,963,580.00      3,963,580.00      -                      3,963,580.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

231 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1,235,000.00      (341,550.00)      893,450.00         893,450.00         -                      893,450.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

232 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เครื่องตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ํานม 1 ชุด 9,300,000.00      (50,000.00)       9,250,000.00      9,250,000.00      -                      9,250,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

233 ด่านกักสัตว์สุวรรณภูมิ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (109,000.00)      787,000.00         787,000.00         -                      787,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนเงินกลับครั้งที่ 140

หน้าที่ 12/13 ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (โทร.1645)



 
ลําดับ
ที่

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  รายการ  โอนเพิ่ม (ลด)  โอนเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ
คงเหลือ

 ผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS)

 งบประมาณ
คงเหลือหลังก่อหนี้
ผูกพันในระบบ 

GFMIS

 เบิกจ่ายแล้ว  คงเหลือสุทธิ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดําเนินการ  หมายเหตุ

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

จํานวน ได้รับตาม พรบ.

234 ด่านกักสัตว์สุวรรณภูมิ
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สําหรับเก็บตัวอย่างซาก

สัตว์นําเข้า
1    ตู้ 320,000.00         320,000.00         320,000.00         -                      320,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

235 ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน 1,980,000.00      (5,000.00)         1,975,000.00      1,975,000.00      -                      1,975,000.00      -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 211

236 กองปศุสัตว์ต่างประเทศ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
2 เครื่อง -                    74,600.00         74,600.00          74,600.00           -                      74,600.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 201

237
ด่านกักสัตว์สถานีบรรจุและแยกสินค้า

กล่องลาดกระบัง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 140

238
ด่านกักสัตว์สถานีบรรจุและแยกสินค้า

กล่องลาดกระบัง

ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สําหรับเก็บตัวอย่างซาก

สัตว์นําเข้า
1    ตู้ 320,000.00         320,000.00         319,930.00         70.00                  319,930.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

239
ด่านกักสัตว์สถานีบรรจุและแยกสินค้า

กล่องลาดกระบัง

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
3 เครื่อง 75,000.00         75,000.00          75,000.00           -                      75,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 305

240 ด่านกักสัตว์ยโสธร
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน 896,000.00         (28,000.00)       868,000.00         868,000.00         -                      868,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 101

241
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
ถังบรรจุน้ําเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 ลิตร 20 ใบ 760,000.00         (475,000.00)      285,000.00         285,000.00         -                      285,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว โอนกลับครั้งที่ 122

242
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

โ โ ี ี ี
กล้องจลทรรศน์สเตอริโอ 1 เครื่อง 150,000.00       150,000.00       150,000.00         -                    150,000.00       -                  เบิกจ่ายแล้ว242

เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
กลองจุลทรรศนสเตอรโอ 1 เครอง 150,000.00       150,000.00       150,000.00                             150,000.00                         เบกจายแลว

243
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

เครื่องอุ่นสไลด์ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 

องศาเซลเซียส
1 เครื่อง 70,000.00           (2,000.00)         68,000.00          68,000.00           -                      68,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว

244
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 1 เครื่อง 500,000.00         500,000.00         500,000.00         -                      500,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว

245 กองสารวัตรและกักกัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน -                    (128,000.00)      896,000.00       768,000.00         768,000.00         -                      768,000.00         -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 256

246 กองสารวัตรและกักกัน
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

หรือเหล็ก
1 หลัง -                    (1,700.00)         33,700.00         32,000.00          32,000.00           -                      32,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 256

247
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ

อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพขนาดเล็กแบบ 

Tubular bio-digester สําหรับฟาร์มสุกรขนาด 50 ตัว

 (รวมค่าติดตั้ง)

1 ชุด 69,000.00         69,000.00          69,000.00           -                      69,000.00           -                    เบิกจ่ายแล้ว รับโอนจาก ตชว. ครั้งที่ 337

 รวมทั้งสิ้น 293,274,900.00  (4,702,679.00)  13,321,537.00  301,893,758.00 301,070,386.22  823,371.78         294,992,171.22  6,078,215.00     

 ค่าครุภัณฑ์ 282,233,000.00  (4,501,150.00)  6,172,145.00   283,903,995.00 283,312,409.89  591,585.11         277,712,694.89  5,599,715.00     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,041,900.00   (201,529.00)    7,149,392.00   17,989,763.00   17,757,976.33   231,786.67         17,279,476.33   478,500.00       
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