
พี่หนิง

หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์



รายชื่อแนบ 
หนังสอื ที ่กษ 0603/ ว 31219 ลงวนัที ่16 ธนัวาคม 2564 

 
1. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
2. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 
3. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 

 



ล ำดบัที่
รหัสเจำ้ของ

บัญชีเงินฝำก
ชื่อเจำ้ของบัญชีเงินฝำก ศูนยต์น้ทุน ชื่อหน่วยงำน - / +

รหัส

เงินฝำกคลงั

แหลง่

ของเงิน

รหัส

งบประมำณ

รหัส

กิจกรรมหลกั

 จ ำนวนเงิน 

(บำท)

1 0700600000 กรมปศุสัตว์ 0700600000 กรมปศุสัตว์ - 00761 6526000 07006 P1000           363,000.00

2 0700600019 ศูนยว์จิยัและพัฒนาสัตวป์ีก 0700600023 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพันธุ์สัตวป์ราจนีบุรี + 10761 6526000 07006 P2500           119,000.00

3 0700600030 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพันธุ์สัตวบ์ุรีรัมย์ 0700600030 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพันธุ์สัตวบ์ุรีรัมย์ + 10761 6526000 07006 P3100           170,000.00

4 0700600036 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพันธุ์สัตวน์ครพนม 0700600036 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพันธุ์สัตวน์ครพนม + 10761 6526000 07006 P4800            74,000.00

รำยละเอียดกำรโอนเงินรำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำยดำ้นปศุสตัว์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

งบลงทุน - ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง

กองคลัง กลุ่มเงินทุนหมนุเวยีนและเงินนอกงบประมาณ โทร. 02-653-4444 ต่อ 1665      



รหสัแหล่งของเงิน  ระบ ุ6526000 รหสัเงินฝากคลัง ระบ ุ10761

รหสังบประมาณ    ระบ ุ07006 รหสัเจ้าของบญัชีเงินฝากคลัง ระบ ุศูนยต์้นทนุของหน่วยงานเบกิจ่าย

รหสักิจกกรมหลัก  ระบ ุP(ตามด้วยรหสัพ้ืนที ่4 หลัก)

ครภุณัฑ์การเกษตร ครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั สิ่งก่อสรา้ง

บัญชพัีกครภุณัฑ์การเกษตร บัญชพัีกครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั บัญชพัีกสิ่งก่อสรา้ง

1206050102 1206120102 1205040102

1 ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพันธุสั์ตวป์รำจีนบุรี 119,000.00                     119,000.00                    

2 ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพันธุสั์ตวบ์ุรีรัมย์ 170,000.00                       170,000.00                    

3 ศูนย์วจิัยและบ ำรุงพันธุสั์ตวน์ครพนม 55,000.00                         19,000.00                             74,000.00                      

225,000.00                      19,000.00                           119,000.00                   363,000.00                    

รายละเอียดประกอบการโอน

รวมเป็นเงนิ

รวมเงนิโอนล าดบัที่ ชื่อหน่วยงาน

เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที ่2

รหสัต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการบนัทกึข้อมูลผ่านระบบ e-GP และ PO ส าหรบัการเบกิจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์

งบลงทุน ประเภทการจัดซ้ือ ระบุ S



ล ำดบัที่ หน่วยงำน งบ ประเภท รำยกำร จ ำนวน (หน่วย) จ ำนวนเงิน

119,000.00     

งบลงทุน    ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง  - ปรับปรุงโรงเล้ียงกระบอืพ่อพันธุ์ แบบขังเด่ียว จุ 20 ตัว 1 งาน 119,000.00       

170,000.00     

 - เคร่ืองปลูกมันส าปะหลัง 1 เคร่ือง 120,000.00       

 - เคร่ืองขุดมันส าปะหลัง 1 เคร่ือง 50,000.00        

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม 74,000.00       

ครุภณัฑ์การเกษตร  - เคร่ืองหว่านปุย๋วิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร 1เคร่ือง      55,000.00

ครุภณัฑ์การเกษตร  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2 เคร่ือง      19,000.00

363,000.00     

รำยละเอียดประกอบกำรโอน งบลงทุน - ค่ำครุภณัฑ์และสิง่ก่อสร้ำง

เงินรำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยดำ้นปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

3

งบลงทุน

1 ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ปรำจีนบุรี

2

งบลงทุน ครุภณัฑ์การเกษตร
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คู่มือการกรอกข้อมูลรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  

เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผ่าน Google sites และ Google Sheet 

รายงานการใช้จ่ายเงินนี้ ส าหรับ หน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , หน่วยงานในสังกัดส านักพัฒนา
อาหารสัตว์ และส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์รวมถึงหน่วยงานในสังกัด ใช้รายงานการเบิกจ่ายเงิน
ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ อนุมัติให้ใช้เงินรายได้จากการ
ผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านการผลิต โดยแสดงรายการและจ านวนเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติท้ังปี ดังนี้  

1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล จัดสรรให้ครั้งแรกตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้จ้างทั้งปี โดยจ าแนกเป็น 
- จ้างต่อเนื่อง จากเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
- จ้างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนแหล่งเงินจากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 

12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
- จ้างอัตราใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 2. รายการที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  
เมื่อถึงข้ันตอนประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP แล้ว จึงเสนอเรื่องขอรับการจัดสรรเงินผ่านส านักต้นสังกัด และ      
เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินแล้วจึงจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ และต้องเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  
30 กันยายน 2565   
*ข้อควรระวัง* ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องตรงกับชื่อรายการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ และ
เอกสารประกอบทุกฉบับต้องใช้ชื่อรายการให้ถูกต้องตรงกันทั้งหมด โดยใช้รหัสต่าง ๆ ดังนี้ 

❖ รหัสงบประมาณ 07006  
❖ รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่)  
❖ รหัสแหล่งของเงิน 6526000  

ส าเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ที่ใช้ประกอบการขอรับการจัดสรรเงิน 
1. กรณีการซ่อมแซม 
      - กรณีซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP 
2. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP 
3. ใบเสนอราคา 
4. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
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      - กรณีซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP 
2. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP 
3. ใบเสนอราคา 
4. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) และ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 

(ของผู้เสนอราคาได้) 
5. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) และ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 

(ราคากลาง) 
6. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

2. กรณีซื้อครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
      - กรณีซื้อครุภัณฑ์ 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP 
2. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ของกรมปศุสัตว์) 

       - กรณีสิ่งก่อสร้าง 
1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP 
2. ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP 
3. ใบเสนอราคา 
4. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) และ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 

(ของผู้เสนอราคาได้) 
5. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4) และ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 

(ราคากลาง)  
6. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานนั้น เป็นผู้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
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ขั้นตอนการรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เปิดเว็บไซต์ไปที่ https://sites.google.com/view/rev2565/  เมื่อเปิดเว็บไซต์แล้ว จะพบหน้าแรก
ของการรายงาน แสดงตามรูปภาพที่ 1 

 
รูปภาพท่ี 1 

 

ที่หน้าแรกเมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะมีค าอธิบายเกี่ยวกับการรายงาน และลิงค์เว็บไปอีกหน้าเพจที่เก่ียวข้อง แสดง
ตามรูปภาพที่ 2 และ รูปภาพที่ 3 

 
รูปภาพที่ 2 
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รูปภาพท่ี 3 

 
 

เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

1. ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงินค่ารายได้ฯ โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สพพ(1) ที่เมนูทางลัดด้าน
ซ้ายมือ , รูปภาพ(2) หรือค าว่า คลิก(3) ด้านหน้าหัวข้อ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่รับ
จัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ตามรูปภาพที่ 4  

 

 
รูปภาพท่ี 4 
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2. เข้าสู่หน้าเพจเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตฯ ผ่าน Google Sheet โดยคลิกเลือกจากหัวข้อ สพพ. ทั้ง 8 กลุ่ม 
แสดงตามรูปภาพที่ 5  

 
รูปภาพท่ี 5 

 

เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของ สพพ. ทั้ง 8 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 6 – 9  

 
รูปภาพท่ี 6 
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รูปภาพท่ี 7 

 

 
รูปภาพท่ี 8 

 
รูปภาพท่ี 9 
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3. ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรง 
รูปภาพ(1) ด้านบน หรือค าว่า คลิก(2) ด้านหน้าหัวข้อ สพพ. ทั้ง 8 ตามรายชื่อหน่วยงานในกลุ่มนั้น ๆ ตาม
รูปภาพที่ 10 

รูปภาพท่ี 10 

4. เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 11 (กรณีผู้ใช้ยังไม่ลงชื่อเข้าสู่
ระบบด้วย gmail) 

 
รูปภาพท่ี 11 
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หรือตามรูปภาพที่ 12 (กรณีผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail แล้ว) 

 
รูปภาพท่ี 12 

5. ผู้ใช้จะยังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สังเกตจากข้อความ “ดูอย่างเดียว” ตามรูปภาพที่ 13 

 
รูปภาพท่ี 13 
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6. หากยังไม่ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย gmail และให้ด าเนินการขอสิทธิ์แก้ไขจาก
เจ้าของ โดยกดที่ปุ่มสามเหลี่ยม ข้างข้อความ “ดูอย่างเดียว” ให้กรอกชื่อหน่วยงานของผู้รายงาน ในกล่อง
ข้อความ แล้วกดส่ง ตามรูปภาพที่ 14 – 15 

 
รูปภาพท่ี 14 

 

 
รูปภาพท่ี 15 

เมื่อได้รับอนุญาตการแก้ไข จะมีข้อความส่งเข้า e-mail ของผู้ใช้ ให้ด าเนินการเข้าลิงค์เว็บไปหน้า Google 
Sheet อีกครั้งเพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ โดยให้
ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสศูนย์ต้นทุน ชื่อหน่วยงาน ชื่อรายการและจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร 
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7. ให้กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ตามประเภทค่าใช้จ่าย
ในแต่ละเดือน เฉพาะในช่องสีฟ้า ในเดือนที่มีการเบิกจ่าย ตามรูปภาพที่ 16  

 

  
รูปภาพท่ี 16 

โดยให้ตรวจสอบจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นในแต่ละเดือน ยอดเบิกจ่ายสะสม และยอดคงเหลือ ให้ถูกต้องตรงกันกับ
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยเบิกจ่าย รหัสเงินฝากคลัง 10761 

8. ให้ใส่ชื่อผู้รายงานและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในช่องผู้รายงาน และเบอร์ติดต่อ ตาม
รูปภาพที่ 17 

 
รูปภาพท่ี 17 
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เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาอาหารสัตว ์

1. ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงินค่ารายได้ฯ โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สอส(1) ที่เมนูทางลัดด้าน
ซ้ายมือ , รูปภาพ(2) หรือค าว่า คลิก(3) ด้านหน้าหัวข้อ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่รับ
จัดสรรจากส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ตามรูปภาพที่ 18  
 

 
รูปภาพท่ี 18 

2. เข้าสู่หน้าเพจเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนา
อาหารสัตว์ ให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตฯ ผ่าน Google Sheet โดยคลิกเลือกจากหัวข้อ 
สอส. ทั้ง 6 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 19  

 
รูปภาพท่ี 19 
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เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของ สอส. ทั้ง 6 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 20 – 21  

 
รูปภาพท่ี 20 

 
 

 
รูปภาพท่ี 21 
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3. ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรง 
รูปภาพ(1) ด้านบน หรือค าว่า คลิก(2) ด้านหน้าหัวข้อ สอส. ทั้ง 6 ตามรายชื่อหน่วยงานในกลุ่มนั้น ๆ ตาม
รูปภาพที่ 22 

รูปภาพท่ี 22 

4. เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 23  ขั้นตอนการด าเนินการ
ผ่าน Google Sheet ให้ด าเนินการเหมือนขั้นตอนที่ 4 – 8 ของเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้าน
ปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (หน้าที่ 7 – 10) 

 

รูปภาพท่ี 23 
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เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

1. ให้เลือกเข้าไปรายงานการใช้จ่ายเงินค่ารายได้ฯ โดยกดลิงค์เว็บ ตรงค าว่า สทป(1) ที่เมนูทางลัดด้าน
ซ้ายมือ , รูปภาพ(2) หรือค าว่า คลิก(3) ด้านหน้าหัวข้อ เงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่รับ
จัดสรรจากส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ตามรูปภาพที่ 24  
 

 
รูปภาพท่ี 24 

2. เข้าสู่หน้าเพจเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนา
อาหารสัตว์ ให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตฯ ผ่าน Google Sheet โดยคลิกเลือกจากหัวข้อ 
สทป. ทั้ง 2 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 25  

 
รูปภาพท่ี 25 
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เมื่อเลื่อนลงด้านล่างจะพบลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet ของ สทป. ทั้ง 2 กลุ่ม แสดงตามรูปภาพที่ 26  

 
รูปภาพท่ี 26 

 

3. ให้เลือกเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ฯ ผ่าน Google Sheet  โดยกดลิงค์เว็บ ตรง 
รูปภาพ(1) หรือค าว่า คลิก(2) ด้านหน้าหัวข้อ สทป. ทั้ง 2 ตามรายชื่อหน่วยงานในกลุ่มนั้น ๆ ตามรูปภาพที่ 27 

รูปภาพท่ี 27 
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4. เมื่อกดลิงค์เว็บไปหน้า Google Sheet แล้ว จะแสดงตามรูปภาพที่ 28  ขั้นตอนการด าเนินการ
ผ่าน Google Sheet ให้ด าเนินการเหมือนขั้นตอนที่ 4 – 8 ของเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้าน
ปศุสัตว์ที่ได้รับจัดสรรจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (หน้าที่ 7 – 10) 

 

รูปภาพท่ี 28 

 
หมายเหตุ :  
 

1. ให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ผ่าน 
Google Sheet ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องส่งรายงานเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด 

2. ห้ามแก้ไขจ านวนเงินหรือสูตรในช่องใด ๆ ที่ไม่ใช่ช่องสีฟ้าของหน่วยงานตัวเอง โดยเด็ดขาด 
 3. หากบันทึกข้อมูลในเดือนใดไปแล้ว และต้องการแก้ไขรายการในเดือนก่อนหน้า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง 
 
*รายงานนี้เป็นการรายงานการเบิกจ่ายเงิน ไม่ใช่รายงานค่าใช้จ่ายประจ าเดือน*  

 
หากมีประเด็นสงสัยประการใด โปรดติดต่อ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง 
คุณจิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล หมายเลขโทรศัพท์  0 2653 4444 ต่อ 1667 
คุณจารุวรรณ มาช่วย    หมายเลขโทรศัพท์  0 2653 4444 ต่อ 1665 
e-mail : fund.nonbudget@gmail.com 


