
(หน่วย : บาท)

1. บญัชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบญัชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS -                   

2. บญัชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบญัชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

 - บญัชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง (1101020601) 44,900.00          

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี 030-6-06083-3  ชื่อบญัชี กรมปศุสัตว์ (ส าหรับ NSW) 44,900.00          

 - บญัชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 3,538,270.92      

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-6-05598-8 3,538,270.92      

 - บญัชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 2,476,290.10      

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-6-05596-1 2,476,290.10      

 - บญัชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบนัการเงิน (1101030101) 6,575,855.40      

1. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินส่วนลดสลาก กรมปศุสัตว์ ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-6-04958-9 1,861.44            

2. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินรับจากโครงการวิจัย ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-6-06101-5 705,765.00         

3. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อกรมปศุสัตว์ (โครงการวิจัย) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-6-06127-9 2,521,975.00      

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-6-06136-8 3,346,253.96      

 - บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบนัการเงิน (1101030102) 62,521,139.94    

1. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทนุการศึกษา(ทนุสวก.) ของน.ส.วันดี  คงแก้ว ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-05169-7 65,957.44          

2. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทนุการศึกษา(ทนุสวก.) ของนายไกรลาศ  เขียวทอง ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-03029-0 47,197.37          

3. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทนุการศึกษา(ทนุสวก.) ของน.ส.ดวงดาว  รักษากุล ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-05513-7 385,392.24         

4. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทนุการศึกษา(ทนุสวก.) ของนายนฤพล  พร้อมขุนทด ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-05793-8 996.09              

5. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทนุการศึกษา(ทนุสวก.) ของนางกมลสิริ  ภมูิภมร ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-05794-6 21,041.27          

4. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินรับจากโครงการ Expansion and Development of Forage 

Seed Trade Cooperation  (การขยายและพฒันาความร่วมมือทางการค้าเมล็ดพนัธุพ์ชือาหาร

รายละเอียดประกอบรายการบญัชีที่ส าคัญของงบทดลอง

ชือ่หน่วยงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยเบกิจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 ของ 5 หน้า         



(หน่วย : บาท)

รายละเอียดประกอบรายการบญัชีที่ส าคัญของงบทดลอง

ชือ่หน่วยงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยเบกิจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2. บญัชีเงินฝากธนาคาร (ต่อ)

ยอดคงเหลือของบญัชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

6. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทนุการศึกษา(ทนุสวก.) ของนายสายัณห ์บวับาน ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-17692-9 53,971.06          

7. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทนุการศึกษา(ทนุสวก.) ของน.ส.ศิริพร ตงศิริ ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-18757-2 16,285.49          

8. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทนุวิจัยกรมปศุสัตว์ ประกอบบญัชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-13945-4 705.30              

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-17299-0 131,178.06         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-19569-9 432,000.00         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-19937-6 365,190.27         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-19965-1 932.47              

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-19964-3 13.71                

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-22021-9 25.03                

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-23106-7 49.26                

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-23361-2 860,831.32         

10. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อกองทนุรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการพฒันาการผลิตเนื้อ
โคมาตรฐานอินทรีย์ (เงินทนุหมุนเวียน) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

16. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
(เงินทนุหมุนเวียน) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

11. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อโครงการ Improving Animal Genetic Resource (AnGR) 
Value and Productive Performance in Asia ประกอบบญัชีเงินฝาก :

12. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประชุมวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยการผลิตในการเล้ียงโคนม (สวทช.) 
ประกอบบญัชีเงินฝาก :

13. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อโครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประชุมวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยการผลิตในการเล้ียงโคนม (สวก.) 
ประกอบบญัชีเงินฝาก :

14. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการวัดการปล่อย enteric methane ในสัตว์เค้ียวเอือ้ง (ภายใต้
แผนการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศภาคปศุสัตว์) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

15. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อทนุการศึกษาโครงการทนุปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 - นางสาวเรขา คณิตพนัธ์ ประกอบบญัชีเงินฝาก :

9. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินบริจาค กรมปศุสัตว์ ประกอบบญัชีเงินฝาก :

หน้าที่ 2 ของ 5 หน้า         



(หน่วย : บาท)

รายละเอียดประกอบรายการบญัชีที่ส าคัญของงบทดลอง

ชือ่หน่วยงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยเบกิจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2. บญัชีเงินฝากธนาคาร (ต่อ)

ยอดคงเหลือของบญัชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-23362-0 711,975.93         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-23430-9 68.77                

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-23630-1 130.23              

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-24514-9 845,312.45         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-25171-8 77,965.35          

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-25172-6 4,981,789.15      

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-25452-0 183,787.61         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-25451-2 138,801.82         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-25466-0 13,791,292.34     

21. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
ระยะที่ 2 (เงินทนุหมุนเวียน) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

22. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 

ระยะที่ 2 (เงินจ่ายขาด) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

23. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินจ่ายขาด เงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกรโครงการส่งเสริม
อาชีพการเล้ียงแพะเพื่อแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินในพื้นที่เขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบรีุ 
ประกอบบญัชีเงินฝาก :

24. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียง
แพะเพื่อแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินในพื้นที่เขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบรีุ ประกอบบญัชี
เงินฝาก :

17. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
(เงินจ่ายขาด) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

18. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อทนุการศึกษาโครงการทนุปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 - นางกิง่กานต์ บญุสุยา สีโย ประกอบบญัชีเงินฝาก :

19. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อทนุการศึกษาโครงการทนุปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 - นางสาวนันทพร วันดี ประกอบบญัชีเงินฝาก :

20. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อกองทนุปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (เงินจ่ายขาด-ปศ.) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

25. วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร โครงการโคบาลบรูพา จังหวัด
สระแก้ว ประกอบบญัชีเงินฝาก :

หน้าที่ 3 ของ 5 หน้า         



(หน่วย : บาท)

รายละเอียดประกอบรายการบญัชีที่ส าคัญของงบทดลอง

ชือ่หน่วยงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยเบกิจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2. บญัชีเงินฝากธนาคาร (ต่อ)

ยอดคงเหลือของบญัชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-26129-2 310.59              

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-26635-9 14,613.23          

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-26638-3 167,054.51         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-26784-3 1,118.59            

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-26933-1 143,351.79         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27143-3 13.27                

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27303-7 9.91                  

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27313-4 69,319.43          

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27315-0 73,418.98          

26. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อเงินทนุการศึกษาโครงการทนุปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรง
ครองราชย์ 70 ป ีของนางสาวอรพรรณ อาจค าภา ประกอบบญัชีเงินฝาก :

27. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกองทนุปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อจ. ศรีสะเกษ (เงินหมุนเวียน) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

34. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อเงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร โครงการแพะ - แกะล้านนา 
(เงินหมุนเวียน) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

32. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกรมปศุสัตว์ (โครงการทนุปริญญาเอก เฉลิมพระเกียรติทรง
ครองราชย์ 70 ป ีของว่าที่ร.ต.ภทัรกิติ เนินชัด) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

28. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกองทนุปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อจ. ศรีสะเกษ (เงินจ่ายขาด) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

29. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อการจัดท าฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคนม
ในประเทศไทย ปทีี่ 2 ประกอบบญัชีเงินฝาก :

30. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกรมปศุสัตว์ (โครงการทนุปริญญาเอก เฉลิมพระเกียรติทรง
ครองราชย์ 70 ป ีของนายจ ารัส เลิศศรี) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

31. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกรมปศุสัตว์ (โครงการทนุฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของนางกิง่
กานต์ บญุสุยา สีโย) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

33. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกองทนุปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการศึกษา
ศักยภาพการขุนคุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 พนัธุ ์ในระบบการขัน
เชิงการค้า กรณีศึกษา:สหกรณ์ผู้เล้ียงโคขุนในเขตปฏรูิปที่ดินปางศิลาทอง จ ากัด (เงินจ่ายขาด-ปศ.)
 ประกอบบญัชีเงินฝาก :

หน้าที่ 4 ของ 5 หน้า         



(หน่วย : บาท)

รายละเอียดประกอบรายการบญัชีที่ส าคัญของงบทดลอง

ชือ่หน่วยงาน กองคลัง กรมปศุสัตว์

ชือ่หน่วยเบกิจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2. บญัชีเงินฝากธนาคาร (ต่อ)

ยอดคงเหลือของบญัชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27316-9 666,025.78         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27687-7 53,581.55          

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27688-5 258,459.89         

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27782-2 36,470,000.00     

ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี เลขบญัชี 030-0-27781-4 310,240.00         

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเล้ิง เลขบญัชี 01000-1-06088-9 1,180,732.39      

3. บญัชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบญัชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 666,082,760.81   

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี

 - เงินฝากกองทนุค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ รหสัเงินฝากคลัง 00696 1,062,365.50      

 - เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหสัเงินฝากคลัง 00761 80,393,609.51     

 - บญัชีเงินทนุวิจัย รหสัเงินฝากคลัง 00789 733,523.48         

 - เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการน าสัตว์หรือซากสัตว์ รหสัเงินฝากคลัง 00796 556,543,634.68   

 - เงินฝากเงินประกันสัญญา รหสัเงินฝากคลัง 00901 15,727,117.89     

 - เงินฝากเงินบริจาค รหสัเงินฝากคลัง 00905 2,353,867.00      

 - เงินฝากค่าผลิตภณัฑ์สัตว์ รหสัเงินฝากคลัง 00913 9,268,642.75      

39. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกองทนุปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปดิเสรีทางการค้า (FTA) (เงินจ่ายขาด - ปศ.) ประกอบ
บญัชีเงินฝาก :

40. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกองทนุรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการน าร่องเพื่อลด
พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง ประกอบบญัชีเงินฝาก :

35. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อเงินกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร โครงการแพะ - แกะล้านนา 
(เงินจ่ายขาด) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

36. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกองทนุปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการพฒันา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (เงินหมุนเวียน) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

37. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกองทนุปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการพฒันา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่ายขาด) ประกอบบญัชีเงินฝาก :

38. วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อกองทนุปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปดิเสรีทางการค้า (FTA) (เงินยืม - ปศ.) ประกอบบญัชี
เงินฝาก :

หน้าที่ 5 ของ 5 หน้า         


