


หน่วยงานสังกัดส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

1 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวำง

2 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำสัตว์ปีก 21 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์พะเยำ

3 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์จันทบุรี 22 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์แม่ฮ่องสอน

4 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์สระแก้ว 23 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ตำก

5 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ปรำจีนบุรี 24 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรค์

6 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำสุกร 25 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก

7 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำโคนม 26 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์หนองกวำง

8 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำโคเน้ือ 27 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์สุพรรณบุรี

9 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ชัยภูมิ 28 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

10 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์เลย 29 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์นครศรีธรรมรำช

11 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกระบือ 30 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์กระบ่ี

12 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์บุรีรัมย์ 31 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำแพะแกะ

13 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ศรีสะเกษ 32 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์เทพำ

14 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ท่ำพระ 33 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ตรัง

15 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์อุบลรำชธำนี 34 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ปัตตำนี

16 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์อุดรธำนี 35 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ระยอง

17 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์สกลนคร 36 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์อุทัยธำนี

18 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์นครพนม 37 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

19 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ 38 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์นรำธิวำส

20 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์แพร่ 39 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธ์ุสัตว์มหำสำรคำม

หน่วยงานสังกัดส านักพัฒนาอาหารสัตว์

1 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชัยนำท 15 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุโขทัย

2 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สระแก้ว 16 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์พิจิตร

3 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นครรำชสีมำ 17 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เพชรบูรณ์

4 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์บุรีรัมย์ 18 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

5 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ยโสธร 19 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ชุมพร

6 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ร้อยเอ็ด 20 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นรำธิวำส

7 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์อุดรธำนี 21 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สตูล

8 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์หนองคำย 22 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ตรัง

9 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์มหำสำรคำม 23 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เชียงรำย

10 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์กำฬสินธ์ุ 24 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์กำญจนบุรี

11 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สกลนคร 25 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

12 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์นครพนม 26 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์พัทลุง

13 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ล ำปำง 27 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์อ ำนำจเจริญ

14 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์แพร่ 28 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุพรรณบุรี

รายช่ือหน่วยงานตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 0603/ว 16270

ลงวันท่ี   23  สิงหาคม 2565



หน่วยงานสังกัดส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์

2 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภำพกำรย้ำยฝำกตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธ์ุสัตว์

3 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและผลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งพ่อพันธ์ุล ำพญำกลำง

4 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพนครรำชสีมำ

5 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและผลิตน้ ำเช้ือแช่แข็งพ่อพันธ์ุภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 หัวหน้ำสถำนีทดสอบสมรรถภำพและฝึกสัตว์พ่อพันธ์ุผสมเทียมขอนแก่น

7 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและผลิตน้ ำเช้ือพ่อโคพันธ์ุโครงกำรหลวงอินทนนท์

8 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพเชียงใหม่

9 หัวหน้ำสถำนีทดสอบสมรรถภำพและฝึกสัตว์พ่อพันธ์ุผสมเทียมเชียงใหม่

10 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและผลิตน้ ำเช้ือสุกรรำชบุรี

11 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสุรำษฎร์ธำนี

12 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพสงขลำ



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                       

ที ่   วันที่              28 กันยายน 2565 

เรื่อง   รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          และขอโอนเงินกลับส่วนกลาง 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

ด้วย.....(ระบุชื่อหน่วยเบิกจ่าย)...............................................ศูนย์ต้นทุน......................................
ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ได้รับการ
อนุมัตจิัดสรรเงินจากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร  เป็นจ านวนเงินรวม………………………………………………..บาท 
จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  เป็นจ านวนเงินรวม………………………………………………..บาท 
จ านวนเงินที่บันทึกน าเงินฝากคลัง เป็นจ านวนเงินรวม………………………………………………..บาท 
มีจ านวนเงินคงเหลือ  เป็นจ านวนเงินรวม………………………………………………..บาท 

พร้อมกันนี้ได้แนบรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังรหัสบัญชีเงินฝาก 10761 ณ วันที่ 1-30 
กันยายน 2565  และจ านวนเงินคงเหลือหน่วยงานขอโอนเงินฝากคลังกลับส่วนกลางทั้งจ านวน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  *จ านวนเงินที่บันทึกน าเงินฝากคลัง  เฉพาะหน่วยงานที่บันทึกรายการน าส่งเงินฝากคลัง (นส.02-1) ผิด  
          โดยเข้าเงินฝากคลังของหน่วยงานให้แจ้งโอนกลับส่วนกลางด้วย 

 

 

เอกสารแนบ 


