










หน่วย : บาท

เดอืน จ านวนเงนิ เดอืน จ านวนเงนิ

A08301 กฟอ.เชยีงแสน เชยีงราย 020005916480 ด่านกกักนัสัตวร์ะหวา่งประเทศ ด่านกกักนัสัตวเ์ชยีงราย -                      กย. 64 182.68                           182.68                           

เชียงราย ผลรวม -                    182.68                         182.68                           

B02301 กฟอ.กงไกรลาศ สุโขทัย 020010381054 ด่านกกักนัสัตวสุ์โขทัย
ส านักงานปศุสัตวสุ์โขทัย 

(เดิมเป็นของด่านฯ)
-                      มค. 64 699.88                           699.88                           

B02102 กฟอ.คีรีมาศ สุโขทัย 020010448214 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอคีรีมาศ ส านักงานปศุสัตวสุ์โขทัย มีค. 63 596.06                 -                                596.06                           ช าระเรียบร้อยแล้ว วท 7 กพ 65

B02102 กฟอ.คีรีมาศ สุโขทัย 020010448214 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอคีรีมาศ ส านักงานปศุสัตวสุ์โขทัย เมย. 63 49.39                   -                                49.39                             ช าระเรียบร้อยแล้ว วท 7 กพ 65

สุโขทยั ผลรวม 645.45               699.88                         1,345.33                         

C04201 กฟอ.มโนรมย์ ชยันาท 020021937211 ด่านกกักนัสัตวช์ยันาท(กรมปศุสัตว์) ด่านกกักนัสัตวช์ยันาท -                      กย. 64 5,041.51                         5,041.51                         

ชัยนาท ผลรวม -                    5,041.51                      5,041.51                         

D06202 กฟอ.เรณูนคร นครพนม 020015505117 ส านักงานสหกรณ์ปศุสัตว์ พพค.22 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม -                      กย. 64 56.00                             56.00                             

นครพนม ผลรวม -                    56.00                           56.00                             

D05201 กฟอ.อากาศอ านวย สกลนคร 020015966098 ศูนยพ์ฒันาการปศุสัตวอ์ากาศอ านวย ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร -                      กย. 64 92.45                             92.45                             

D10301 กฟอ.วานรนิวาส สกลนคร 020016030820 สถานีบ ารุงพนัธ์ุสัตวว์านรนิวาส ศูนยว์จิัยและบ ารุงพนัธุสั์ตวส์กลนคร -                      กค. 64 334.10                           334.10                           

D10301 กฟอ.วานรนิวาส สกลนคร 020016030820 สถานีบ ารุงพนัธ์ุสัตวว์านรนิวาส ศูนยว์จิัยและบ ารุงพนัธุสั์ตวส์กลนคร -                      สค. 64 334.10                           334.10                           

D10301 กฟอ.วานรนิวาส สกลนคร 020016030820 สถานีบ ารุงพนัธ์ุสัตวว์านรนิวาส ศูนยว์จิัยและบ ารุงพนัธุสั์ตวส์กลนคร -                      กย. 64 334.10                           334.10                           

สกลนคร ผลรวม -                    1,094.75                      1,094.75                         

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022176835 ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย(สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย -                      กค. 64 49.39                             49.39                             

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022176835 ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย(สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย -                      สค. 64 49.39                             49.39                             

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022176835 ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย(สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย -                      กย. 64 49.39                             49.39                             

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022636344 ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย -                      กค. 64 590.52                           590.52                           

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022636344 ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย -                      สค. 64 519.38                           519.38                           

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022636344 ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย ด่านกกักนัสัตวห์นองคาย -                      กย. 64 348.62                           348.62                           

หนองคาย ผลรวม -                    1,606.69                      1,606.69                         

E02302 กฟอ.ภสิูงห์ ศรีสะเกษ 020012564217 ศูนยพ์ฒันาการเกษตรภสิูงห์ (กรมปศุสัตว์) ส านักงานนปศุสัตวจ์ังหวดัศรีสะเกษ -                      สค. 64 3,621.30                         3,621.30                         

ศรสีะเกษ ผลรวม -                    3,621.30                      3,621.30                         

E12301 กฟอ.บุณฑริก อบุลราชธานี 020011213180 ส านักงานกรมปศุสัตว ์อ.บุณฑริก ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอบุลราชธานี -                      กย. 64 2,625.64                         2,625.64                         

อุบลราชธานี ผลรวม -                    2,625.64                      2,625.64                         

ปงีบประมาณ 2564
รวมเงนิ

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

สรปุค่าไฟฟ้าค้างช าระของหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์

เพียงวนัที ่ 17 มกราคม 2565

รหสั กฟฟ. ชือ่ กฟฟ. จงัหวดั หมายเลขผู้ใช้ไฟ ชือ่-สกุล หน่วยงาน
ก่อนปงีบประมาณ 2564

หมายเหตุ



เดอืน จ านวนเงนิ เดอืน จ านวนเงนิ

ปงีบประมาณ 2564
รวมเงนิรหสั กฟฟ. ชือ่ กฟฟ. จงัหวดั หมายเลขผู้ใช้ไฟ ชือ่-สกุล หน่วยงาน

ก่อนปงีบประมาณ 2564
หมายเหตุ

F08105 กฟอ.แกง้สนามนาง นครราชสีมา 020013820241 สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอแกง้สนามนาง ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครราชสีมา -                      กย. 64 829.14                           829.14                           

นครราชสีมา ผลรวม -                    829.14                         829.14                           

G01401 กฟอ.บางปะหัน พระนครศรีอยธุยา 020000510660 สถานีผสมเทียม อ.บางปะหัน ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพระนครศรีอยธุยา -                      ธค. 63 363.63                           363.63                           

พระนครศรอียธุยา ผลรวม -                    363.63                         363.63                           

G07101 กฟอ.อรัญประเทศ สระแกว้ 020000826796 ด่านกกัสัตวภ์ายในประเทศด่านล าสะโตน ด่านกกักนัสัตวส์ระแกว้ -                      สค. 64 1,641.95                         1,641.95                         

สระแก้ว ผลรวม -                    1,641.95                      1,641.95                         

G02101 กฟจ.อา่งทอง อา่งทอง 020000732578 คอกพกัสัตวป์ศุสัตวอ์า่งทอง ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอา่งทอง -                      กย. 64 44.27                             44.27                             

อ่างทอง ผลรวม -                    44.27                           44.27                             

H08201 กฟก.เกาะจันทร์ ชลบุรี 020017716975 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอเกาะจันทร์ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชลบุรี -                      กย. 64 152.06                           152.06                           

ชลบรุ ีผลรวม -                    152.06                         152.06                           

I03305 กฟอ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 020002933641 สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอห้วยกระเจา ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดักาญจนบุรี -                      สค. 64 651.54                           651.54                           

กาญจนบรุ ีผลรวม -                    651.54                         651.54                           

I01101 กฟจ.นครปฐม นครปฐม 020019409503 ส านักเทคโนโลยชีวีภณัฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครปฐม -                      สค. 64 2,286.98                         2,286.98                         จา่ยแล้ว 29 ธค 64 ยงัไมไ่ด้รับใบเสร็จ

I01101 กฟจ.นครปฐม นครปฐม 020019409503 ส านักเทคโนโลยชีวีภณัฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครปฐม -                      กย. 64 1,764.60                         1,764.60                         จา่ยแล้ว 29 ธค 64 ยงัไมไ่ด้รับใบเสร็จ

นครปฐม ผลรวม -                    4,051.58                      4,051.58                         

K12101 กฟภ.ตะกัว่ป่า พงังา 020024811970 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอตะกัว่ป่า ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพงังา -                      กค. 64 191.80                           191.80                           

K12101 กฟภ.ตะกัว่ป่า พงังา 020024811970 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอตะกัว่ป่า ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพงังา -                      สค. 64 798.66                           798.66                           

K12101 กฟภ.ตะกัว่ป่า พงังา 020024811970 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอตะกัว่ป่า ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพงังา -                      กย. 64 659.37                           659.37                           

พังงา ผลรวม -                    1,649.83                      1,649.83                         

L02401 กฟอ.ตากใบ นราธวิาส 020024160394 สถานีสูบน  า ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันราธวิาส -                      พย. 63 7,808.45                         7,808.45                         

L02401 กฟอ.ตากใบ นราธวิาส 020024160394 สถานีสูบน  า ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันราธวิาส -                      กย. 64 334.10                           334.10                           

นราธิวาส ผลรวม -                    8,142.55                      8,142.55                         

L03206 กฟอ.แม่ลาน ปัตตานี 020023273111 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอแม่ลาน ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัปัตตานี -                      มค. 64 304.20                           304.20                           

L03206 กฟอ.แม่ลาน ปัตตานี 020023273111 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอแม่ลาน ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัปัตตานี -                      เมย. 64 244.78                           244.78                           

L03206 กฟอ.แม่ลาน ปัตตานี 020023273111 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอแม่ลาน ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัปัตตานี -                      กย. 64 274.49                           274.49                           

ปตัตานี ผลรวม -                    823.47                         823.47                           

L07401 กฟอ.นาหม่อม สงขลา 020007273484 ส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอนาหม่อม ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสงขลา -                      กย. 64 417.01                           417.01                           

สงขลา ผลรวม -                    417.01                         417.01                           

ผลรวมทัง้หมด 645.45               33,695.48                     34,340.93                     

ไมใ่ชข่องกรมปศุสัตว ์ กฟอ.ตากใบ แจง้วา่

เป็นของกรมชลประทาน



เดือน จ ำนวนเงิน

A10105 กฟอ.ขุนตาล เชียงราย 020005716794 ปศุสัตว์อ าเภอขุนตาล ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงราย พย. 64 647.53                           

เชยีงรำย ผลรวม 647.53                         

A15101 กฟจ.เชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ 020004837327 ปศุสัตว์เขต เลขที่ 19 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 พย. 64 375.40                           

A15101 กฟจ.เชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ 020004837367 ผอ.ศูนย์การผสมเทียม ศูนย์วิจยัการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  พย. 64 546.38                           

A12203 กฟอ.เวียงแหง เชียงใหม่ 020004985351 สถานกกักนัสัตว์เชียงใหม่ ด่านกกักนัสัตว์เชียงใหม่ ตค. 64 1,338.68                        

A12203 กฟอ.เวียงแหง เชียงใหม่ 020004985351 สถานกกักนัสัตว์เชียงใหม่ ด่านกกักนัสัตว์เชียงใหม่ พย. 64 1,322.59                        

เชยีงใหม่ ผลรวม 3,583.05                      

A05203 กฟอ.สบเมย แม่ฮ่องสอน 020005059726 เคร่ืองปัม้น  าด่านกกักนัสัตว์แม่ฮ่องสอน ด่านกกักนัสัตว์แม่ฮ่องสอน พย. 64 772.09                           

แม่ฮอ่งสอน ผลรวม 772.09                         

B01101 กฟจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 020018965387 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 พย. 64 2,895.71                        

B01101 กฟจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 020021654617 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ของส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 พย. 64 15,945.12                       

พิษณุโลก ผลรวม 18,840.83                     

B06302 กฟอ.บา้นโคก อตุรดิตถ์ 020018688315 ส านักงานด่านกกัสัตว์ อตุรดิตถ์ ด่านกกักนัสัตว์อตุรดิตถ์ พย. 64 3,068.65                        

อุตรดิตถ์ ผลรวม 3,068.65                      

C04201 กฟอ.มโนรมย์ ชัยนาท 020021937211 ด่านกกักนัสัตว์ชัยนาท(กรมปศุสัตว์) ด่านกกักนัสัตว์ชัยนาท ตค. 64 4,535.21                        

C04201 กฟอ.มโนรมย์ ชัยนาท 020021937211 ด่านกกักนัสัตว์ชัยนาท(กรมปศุสัตว์) ด่านกกักนัสัตว์ชัยนาท พย. 64 4,350.37                        

ชยันำท ผลรวม 8,885.58                      

C11101 กฟอ.ลาดยาว นครสวรรค์ 020006106751 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลาดยาว ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 1,563.69                        

C02201 กฟอ.ท่าตะโก นครสวรรค์ 020006544237 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอท่าตะโก ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 503.11                           

C02101 กฟจ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 020006951219 ส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 8,800.62                        

C02101 กฟจ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 020006951250 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 1,325.67                        

C10101 กฟอ.ตาคลี นครสวรรค์ 020010757757 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตาคลี ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 1,377.67                        

C02301 กฟอ.ชุมแสง นครสวรรค์ 020016280759 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชุมแสง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 1,141.78                        

C02102 กฟอ.โกรกพระ นครสวรรค์ 020017468480 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโกรกพระ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 454.65                           

ปีงบประมำณ 2565

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค

สรปุค่ำไฟฟ้ำค้ำงช ำระของหน่วยงำนในสังกัด กรมปศุสัตว์

เพียงวันที ่ 17 มกรำคม 2565

รหัส กฟฟ. ชือ่ กฟฟ. จังหวัด หมำยเลขผู้ใชไ้ฟ ชือ่-สกุล หน่วยงำน
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C02101 กฟจ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 020020077517 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 1,077.49                        

C02401 กฟอ.หนองบวั นครสวรรค์ 020022823151 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองบวั ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 3,018.30                        

C11106 กฟย.แม่เปนิ นครสวรรค์ 020024162158 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่เปนิ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครสวรรค์ พย. 64 543.05                           

นครสวรรค์ ผลรวม 19,806.03                     

C08501 กฟอ.หนองม่วง ลพบรีุ 020023390935 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบรีุ ตค. 64 1,025.23                        

C08501 กฟอ.หนองม่วง ลพบรีุ 020023390935 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบรีุ พย. 64 1,057.38                        

ลพบุร ีผลรวม 2,082.61                      

C03101 กฟจ.อทุัยธานี อทุัยธานี 020006934688 ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารจงัหวัด พย. 64 3,465.14                        

อุทัยธำนี ผลรวม 3,465.14                      

D07101 กฟอ.ชุมแพ ขอนแกน่ 020014911866 ด่านกกักนัสัตว์ขอนแกน่ ด่านกกักนัสัตว์ขอนแกน่ พย. 64 2,986.16                        

D14102 กฟต.ท่าพระ ขอนแกน่ 020015008393 ศูนย์วิจยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์วิจยัและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พย. 64 116,286.28                     

D14102 กฟต.ท่าพระ ขอนแกน่ 020021586329 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 พย. 64 3,544.70                        

D07101 กฟอ.ชุมแพ ขอนแกน่ 020023553315 ด่านกกักนัสัตว์ขอนแกน่ ด่านกกักนัสัตว์ขอนแกน่ พย. 64 188.50                           

D14201 กฟอ.บา้นฝาง ขอนแกน่ 020024539965 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบา้นฝาง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดขอนแกน่ ตค. 64 476.62                           

D14201 กฟอ.บา้นฝาง ขอนแกน่ 020024539965 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบา้นฝาง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดขอนแกน่ พย. 64 248.09                           

ขอนแก่น ผลรวม 123,730.35                   

D06201 กฟอ.ธาตุพนม นครพนม 020014640091 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม ตค. 64 1,164.36                        

D06201 กฟอ.ธาตุพนม นครพนม 020014640091 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม พย. 64 737.73                           

D06202 กฟอ.เรณูนคร นครพนม 020015505117 ส านักงานสหกรณ์ปศุสัตว์ พพค.22 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม ตค. 64 59.33                             

D06202 กฟอ.เรณูนคร นครพนม 020015505117 ส านักงานสหกรณ์ปศุสัตว์ พพค.22 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม พย. 64 72.58                             

D06107 กฟอ.ปลาปาก นครพนม 020015682525 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ปลาปาก ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม ตค. 64 974.72                           

D06107 กฟอ.ปลาปาก นครพนม 020015682525 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ปลาปาก ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม พย. 64 718.59                           

D06101 กฟจ.นครพนม นครพนม 020015963953 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม ตค. 64 13,504.93                       

D06101 กฟจ.นครพนม นครพนม 020015963953 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม พย. 64 9,823.69                        

D06202 กฟอ.เรณูนคร นครพนม 020020000359 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม ตค. 64 733.36                           

D06202 กฟอ.เรณูนคร นครพนม 020020000359 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครพนม พย. 64 529.62                           

นครพนม ผลรวม 28,318.91                     

D04301 กฟอ.เชียงคาน เลย 020016054625 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงคาน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดเลย พย. 64 986.09                           
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D04101 กฟจ.เลย เลย 020021895737 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดเลย ตค. 64 651.54                           

D04101 กฟจ.เลย เลย 020021895737 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเลย ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดเลย พย. 64 494.83                           

เลย ผลรวม 2,132.46                      

D05101 กฟจ.สกลนคร สกลนคร 020015309609 สถานีบ ารุงพันธ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจยัและบ ารุงพันธุสั์ตว์สกลนคร พย. 64 31,484.03                       

D05201 กฟอ.อากาศอ านวย สกลนคร 020015966098 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์อากาศอ านวย ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสกลนคร ตค. 64 99.07                             

D05201 กฟอ.อากาศอ านวย สกลนคร 020015966098 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์อากาศอ านวย ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสกลนคร พย. 64 75.88                             

D10301 กฟอ.วานรนิวาส สกลนคร 020016030820 สถานีบ ารุงพันธ์ุสัตว์วานรนิวาส ศูนย์วิจยัและบ ารุงพันธุสั์ตว์สกลนคร ตค. 64 334.10                           

D10301 กฟอ.วานรนิวาส สกลนคร 020016030820 สถานีบ ารุงพันธ์ุสัตว์วานรนิวาส ศูนย์วิจยัและบ ารุงพันธุสั์ตว์สกลนคร พย. 64 334.10                           

สกลนคร ผลรวม 32,327.18                     

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020014566170 ด่านกกัสัตว์หนองคาย ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย พย. 64 8,827.52                        

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022176835 ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย(สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย ตค. 64 49.39                             

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022176835 ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย(สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย พย. 64 49.39                             

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022636344 ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย ตค. 64 462.45                           

D02101 กฟจ.หนองคาย หนองคาย 020022636344 ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย พย. 64 441.12                           

D02301 กฟอ.ท่าบอ่ หนองคาย 020024962929 สถานที่กกักนัของรัฐและศูนย์พักคอยเทศบาลท่าบอ่ ด่านกกักนัสัตว์หนองคาย พย. 64 142.30                           

หนองคำย ผลรวม 9,972.17                      

D01301 กฟอ.บา้นผือ อดุรธานี 020014925325 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบา้นผือ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอดุรธานี พย. 64 650.66                           

อุดรธำนี ผลรวม 650.66                         

E05106 กฟอ.สหสัขันธ์ กาฬสินธุ์ 020010861125 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุส์ านักพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ พย. 64 300.00                           

กำฬสินธุ ์ผลรวม 300.00                         

E04601 กฟอ.เชียงยืน มหาสารคาม 020012457545 ตลาดกลางโค-กระบอื จดุที่ 1(โรงฆ่าสัตว์เชียงยืน) ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดมหาสารคาม พย. 64 334.10                           

E04601 กฟอ.เชียงยืน มหาสารคาม 020012457834 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเชียงยืน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดมหาสารคาม ตค. 64 1,404.57                        

E04502 กฟก.กดุรัง มหาสารคาม 020012672809 สถานีอาหารสัตว์กดุรัง ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ตค. 64 2,704.87                        

มหำสำรคำม ผลรวม 4,443.54                      

E07201 กฟอ.ค าชะอี มุกดาหาร 020020486928 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าชะอี ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดมุกดาหาร พย. 64 320.97                           

E07101 กฟจ.มุกดาหาร มุกดาหาร 020023042649 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดมุกดาหาร ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดมุกดาหาร ตค. 64 683.70                           

มุกดำหำร ผลรวม 1,004.67                      

E03102 กฟอ.กดุชุม ยโสธร 020012727676 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกดุชุม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดยโสธร ตค. 64 1,081.65                        
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E03102 กฟอ.กดุชุม ยโสธร 020012727676 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกดุชุม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดยโสธร พย. 64 759.49                           

ยโสธร ผลรวม 1,841.14                      

E08111 กฟอ.ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 020024097830 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปทุมราชวงศา ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอ านาจเจริญ พย. 64 56.00                             

อ ำนำจเจรญิ ผลรวม 56.00                          

E12101 กฟอ.เดชอดุม อบุลราชธานี 020011105551 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเดช ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี ตค. 64 1,368.96                        

E12101 กฟอ.เดชอดุม อบุลราชธานี 020011105551 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเดช ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี พย. 64 1,007.62                        

E01101 กฟจ.อบุลราชธานี อบุลราชธานี 020012409333 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี(โรงเกบ็พัสดุหลังใหม)่ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี พย. 64 56.00                             

E01101 กฟจ.อบุลราชธานี อบุลราชธานี 020012507905 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองอบุลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี ตค. 64 811.72                           

E01101 กฟจ.อบุลราชธานี อบุลราชธานี 020012507905 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองอบุลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี พย. 64 607.12                           

E01101 กฟจ.อบุลราชธานี อบุลราชธานี 020012507918 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี (การเงิน) ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี พย. 64 49.39                             

E01101 กฟจ.อบุลราชธานี อบุลราชธานี 020012507931 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี(กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว)์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี พย. 64 5,347.74                        

E01101 กฟจ.อบุลราชธานี อบุลราชธานี 020012507944 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี พย. 64 9,549.65                        

E01101 กฟจ.อบุลราชธานี อบุลราชธานี 020012507957 โรงเกบ็พัสดุและหอ้งเกบ็รักษาวัคซีน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอบุลราชธานี พย. 64 2,091.26                        

อุบลรำชธำนี ผลรวม 20,889.46                     

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013294542 ศูนย์วัคซีนโรคปากและเท้าเปือ่ย ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 638,092.42                     

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013294563 ศูนย์โรคปากและเท้าเปือ่ย ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 644,477.33                     

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013294595 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 267,635.89                     

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013294633 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 174,606.53                     

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013294666 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 375,642.47                     

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334484 ส านักงานเทคโนโลยีชีวะภณัฑสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 52,519.63                       

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334574 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 3,130.82                        

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334616 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 30,334.46                       

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334647 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 16,960.12                       

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334688 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 3,558.76                        

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334727 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 24,564.57                       

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334747 ส านักงานเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 979.02                           

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334784 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 36,516.50                       

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013334828 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 86,784.54                       
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F01401 กฟส.จอหอ นครราชสีมา 020013417923 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 6,498.13                        

F06101 กฟอ.ปากช่อง นครราชสีมา 020013475074 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ พย. 64 102,136.80                     

F08105 กฟอ.แกง้สนามนาง นครราชสีมา 020013820241 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอแกง้สนามนาง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา ตค. 64 820.44                           

F08105 กฟอ.แกง้สนามนาง นครราชสีมา 020013820241 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอแกง้สนามนาง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา พย. 64 663.70                           

นครรำชสีมำ ผลรวม 2,465,922.13                 

G23101 กฟภ.ศรีมหาโพธิ ปราจนีบรีุ 020001280538 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีมหาโพธิ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดปราจนีบรีุ พย. 64 2,054.72                        

G04101 กฟจ.ปราจนีบรีุ ปราจนีบรีุ 020001296193 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดปราจนีบรีุ 2 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดปราจนีบรีุ พย. 64 1,865.05                        

ปรำจีนบุร ีผลรวม 3,919.77                      

G09301 กฟอ.ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา 020001033421 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอลาดบวัหลวง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ตค. 64 503.11                           

G09301 กฟอ.ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา 020001033421 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอลาดบวัหลวง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา พย. 64 513.07                           

G09101 กฟอ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 020001370979 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสนา ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ตค. 64 907.49                           

G09101 กฟอ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 020001370979 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสนา ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา พย. 64 526.31                           

G14101 กฟอ.บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา 020001385677 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางปะอนิ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา พย. 64 972.99                           

พระนครศรอียธุยำ ผลรวม 3,422.97                      

G16101 กฟจ.สระแกว้ สระแกว้ 020000849049 ด่านกกักนัสัตว์สระแกว้ ด่านกกักนัสัตว์สระแกว้ พย. 64 2,160.42                        

G16101 กฟจ.สระแกว้ สระแกว้ 020000966674 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสระแกว้ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสระแกว้ พย. 64 13,820.45                       

G16101 กฟจ.สระแกว้ สระแกว้ 020016285298 ศูนย์สาธิตจดุก าเนิดธนาคารโค-กระบอืบา้นคลองทราย ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสระแกว้ พย. 64 338.91                           

G16202 กฟย.วังสมบรูณ์ สระแกว้ 020020628704 ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอวังสมบรูณ์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสระแกว้ พย. 64 1,668.17                        

G07105 กฟก.โคกสูง สระแกว้ 020021985311 ส านักงานปศุสัตว์ จงัหวัดสระแกว้ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสระแกว้ พย. 64 1,059.87                        

สระแก้ว ผลรวม 19,047.82                     

G03102 กฟอ.เสาไห้ สระบรีุ 020001222787 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสาไห้ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสระบรีุ พย. 64 715.84                           

สระบุร ีผลรวม 715.84                         

G02101 กฟจ.อา่งทอง อา่งทอง 020000732559 ส านักงานปศุสัตว์อา่งทอง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอา่งทอง ตค. 64 10,339.78                       

G02101 กฟจ.อา่งทอง อา่งทอง 020000732559 ส านักงานปศุสัตว์อา่งทอง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอา่งทอง พย. 64 9,348.69                        

G02101 กฟจ.อา่งทอง อา่งทอง 020000732578 คอกพักสัตว์ปศุสัตว์อา่งทอง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอา่งทอง ตค. 64 49.39                             

G02101 กฟจ.อา่งทอง อา่งทอง 020000732578 คอกพักสัตว์ปศุสัตว์อา่งทอง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอา่งทอง พย. 64 49.39                             

อ่ำงทอง ผลรวม 19,787.25                     

H05101 กฟจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 020019325875 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชิงเทรา ตค. 64 3,062.51                        
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H05101 กฟจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 020019325875 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชิงเทรา พย. 64 2,881.68                        

H05101 กฟจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 020024278524 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดฉะเชิงเทรา ตค. 64 2,529.73                        

ฉะเชงิเทรำ ผลรวม 8,473.92                      

H08201 กฟก.เกาะจนัทร์ ชลบรีุ 020017716975 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกาะจนัทร์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดชลบรีุ ตค. 64 407.07                           

H08201 กฟก.เกาะจนัทร์ ชลบรีุ 020017716975 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเกาะจนัทร์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดชลบรีุ พย. 64 327.58                           

ชลบุร ีผลรวม 734.65                         

I03501 กฟอ.ทองผาภมูิ กาญจนบรีุ 020002822152 ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบรีุ ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบรีุ พย. 64 3,014.30                        

กำญจนบุร ีผลรวม 3,014.30                      

I01101 กฟจ.นครปฐม นครปฐม 020019409503 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครปฐม ตค. 64 2,214.64                        

I01101 กฟจ.นครปฐม นครปฐม 020019409503 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครปฐม พย. 64 1,997.67                        

นครปฐม ผลรวม 4,212.31                      

I02201 กฟอ.บางปลาม้า สุพรรณบรีุ 020002838223 ส านักงานปศุสัตว์อเภอบางปลาม้า ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุพรรณบรีุ ตค. 64 837.85                           

I02201 กฟอ.บางปลาม้า สุพรรณบรีุ 020002838223 ส านักงานปศุสัตว์อเภอบางปลาม้า ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสุพรรณบรีุ พย. 64 483.24                           

สุพรรณบุร ีผลรวม 1,321.09                      

J04401 กฟอ.กยุบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ 020004187449 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกยุบรีุ ส านักบงานปศุสัตว์จงัหวัดประขวบคีรัขันธ์ ตค. 64 1,499.39                        

J04401 กฟอ.กยุบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ 020004187449 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกยุบรีุ ส านักบงานปศุสัตว์จงัหวัดประขวบคีรัขันธ์ พย. 64 1,262.32                        

J08101 กฟอ.ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ 020021007963 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราณบรีุ ส านักบงานปศุสัตว์จงัหวัดประขวบคีรัขันธ์ พย. 64 1,577.92                        

J11102 กฟอ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 020023105450 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย ส านักบงานปศุสัตว์จงัหวัดประขวบคีรัขันธ์ พย. 64 344.14                           

ประจวบคีรขีนัธ ์ผลรวม 4,683.77                      

K04302 กฟอ.ล าทับ กระบี่ 020009173265 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทับ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดกระบี่ พย. 64 848.45                           

K04301 กฟอ.คลองท่อม กระบี่ 020010784017 ปศุสัตว์อ าเภอคลองท่อม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดกระบี่ พย. 64 800.21                           

K04202 กฟอ.ปลายพระยา กระบี่ 020022544880 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปลายพระยา ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดกระบี่ พย. 64 776.11                           

K04501 กฟอ.เหนือคลอง กระบี่ 020022979355 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเหนือคลอง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดกระบี่ พย. 64 1,173.92                        

K04201 กฟอ.อา่วลึก กระบี่ 020023963613 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออา่วลึก ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดกระบี่ พย. 64 342.12                           

กระบี ่ผลรวม 3,940.81                      

K03401 กฟอ.ย่านตาขาว ตรัง 020008871479 ส านักงานสาธารณะสุข อ.ย่านตาขาว ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง ตค. 64 49.39                             

K03401 กฟอ.ย่านตาขาว ตรัง 020008871479 ส านักงานสาธารณะสุข อ.ย่านตาขาว ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง พย. 64 49.39                             

K17102 กฟอ.วังวิเศษ ตรัง 020017574744 กรมปศุสัตว์อ าเภอวังวิเศษ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดตรัง ตค. 64 647.53                           
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ตรงั ผลรวม 746.31                         

K01401 กฟอ.ร่อนพิบลูย์ นครศรีธรรมราช 020006834656 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่อนพิบลูย์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 105.71                           

K16201 กฟอ.สิชล นครศรีธรรมราช 020008734964 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสิชล ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 1,346.70                        

K01103 กฟอ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 020008772926 สนง.ปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช(อ าเภอพร ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 211.68                           

K07101 กฟอ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 020008930715 ส านักงานตลาดกลางโคกระบอื ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 1,180.34                        

K16102 กฟย.นบพิต า นครศรีธรรมราช 020009109697 ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอนบพิต า ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 920.77                           

K01101 กฟจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 020009123936 สนง.ปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีฯ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 23,279.62                       

K16101 กฟอ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 020016215467 ส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 1,033.75                        

K10102 กฟอ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 020016483535 อาคารส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียรใหญ่ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 367.33                           

K01104 กฟอ.พระพรหม นครศรีธรรมราช 020017220677 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพระพรหม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 796.19                           

K01102 กฟอ.ลานสกา นครศรีธรรมราช 020020907370 ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอลานสกา ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครศรีธรรมราช พย. 64 671.64                           

นครศรธีรรมรำช ผลรวม 29,913.73                     

K12101 กฟภ.ตะกั่วปา่ พังงา 020024811970 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตะกั่วปา่ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพังงา ตค. 64 611.47                           

K12101 กฟภ.ตะกั่วปา่ พังงา 020024811970 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตะกั่วปา่ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพังงา พย. 64 663.70                           

พังงำ ผลรวม 1,275.17                      

K02101 กฟจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 020009097068 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์กรมปศุสัตว์ ส านักงาปศุสัตว์จงัหวัดสุราษฎร์ธานี พย. 64 13,059.99                       

K09502 กฟย.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 020021647014 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวิภาวดี ส านักงาปศุสัตว์จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ตค. 64 651.54                           

K09502 กฟย.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 020021647014 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวิภาวดี ส านักงาปศุสัตว์จงัหวัดสุราษฎร์ธานี พย. 64 639.50                           

สุรำษฎรธ์ำนี ผลรวม 14,351.03                     

L08102 กฟอ.สุไหงปาดี นราธิวาส 020007144795 ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส พย. 64 695.74                           

L02401 กฟอ.ตากใบ นราธิวาส 020024160394 สถานีสูบน  า ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส ตค. 64 334.10                           

L02401 กฟอ.ตากใบ นราธิวาส 020024160394 สถานีสูบน  า ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนราธิวาส พย. 64 334.10                           

นรำธวิำส ผลรวม 1,363.94                      

L03401 กฟอ.หนองจกิ ปตัตานี 020021310910 ตลาดกลางปศุสัตว์จงัหวัดปตัตานี ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดปตัตานี ตค. 64 5,805.38                        

L03401 กฟอ.หนองจกิ ปตัตานี 020021310910 ตลาดกลางปศุสัตว์จงัหวัดปตัตานี ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดปตัตานี พย. 64 8,226.00                        

L03206 กฟอ.แม่ลาน ปตัตานี 020023273111 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ลาน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดปตัตานี ตค. 64 237.35                           

L03206 กฟอ.แม่ลาน ปตัตานี 020023273111 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ลาน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดปตัตานี พย. 64 278.20                           

ปัตตำนี ผลรวม 14,546.93                     
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L06301 กฟอ.ควนขนุน พัทลุง 020007220013 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอควนขนุน ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพัทลุง พย. 64 503.11                           

L06101 กฟจ.พัทลุง พัทลุง 020023562640 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพัทลุง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพัทลุง ตค. 64 11,605.36                       

L06101 กฟจ.พัทลุง พัทลุง 020023562640 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพัทลุง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพัทลุง พย. 64 3,801.87                        

L06101 กฟจ.พัทลุง พัทลุง 020023562642 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพัทลุง ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดพัทลุง พย. 64 350.17                           

พัทลุง ผลรวม 16,260.51                     

L07401 กฟอ.นาหม่อม สงขลา 020007273484 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาหม่อม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา ตค. 64 489.87                           

L07401 กฟอ.นาหม่อม สงขลา 020007273484 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาหม่อม ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา พย. 64 486.57                           

L07101 กฟอ.หาดใหญ่ สงขลา 020007548434 ด่านกกักนัสัตว์สงขลา ด่านกกักนัสัตว์สงขลา พย. 64 19,359.04                       

L13201 กฟอ.นาทวี สงขลา 020017971512 ส านักงานปศุสัตว์ ด่านกกักนัสัตว์สงขลา พย. 64 70.71                             

L12103 กฟย.ด่านนอก สงขลา 020019495619 ด่านกกักนัสัตว์สงขลา ด่านกกักนัสัตว์สงขลา พย. 64 1,121.68                        

L12103 กฟย.ด่านนอก สงขลา 020019969241 ด่านกกักนัสัตว์สงขลา ด่านกกักนัสัตว์สงขลา พย. 64 1,207.87                        

L12102 กฟต.ปาดังเบซาร์ สงขลา 020020014169 ด่านกกักนัสัตว์สงขลา ด่านกกักนัสัตว์สงขลา พย. 64 1,680.20                        

L12102 กฟต.ปาดังเบซาร์ สงขลา 020020921125 ด่านกกักนัสัตว์สงขลา ด่านกกักนัสัตว์สงขลา พย. 64 344.14                           

L04101 กฟจ.สงขลา สงขลา 020021323474 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา พย. 64 4,448.80                        

สงขลำ ผลรวม 29,208.88                     

L05301 กฟอ.ควนกาหลง สตูล 020008081423 ด่านกกักนัสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านสตูล ด่านกกักนัสัตว์สตูล ตค. 64 3,379.24                        

L05301 กฟอ.ควนกาหลง สตูล 020008081423 ด่านกกักนัสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านสตูล ด่านกกักนัสัตว์สตูล พย. 64 2,433.81                        

สตูล ผลรวม 5,813.05                      

ผลรวมทัง้หมด 2,939,494.23                 




