




 
เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์ต้นทุนของแต่ละหน่วยงาน  (เอกสารแนบ 1) 

 
กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายรวมในศูนย์ต้นทุนเดียว เข้าสู่ศูนย์ต้นทุน

ของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์การปันส่วน ดังนี้ 

ทุกหน่วยงาน 

ค่าใช้จ่าย เกณฑ์การปันส่วน 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จ านวนเงินเดือน  ค่าจ้าง และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องของบุคลากร 
ในแต่ละหน่วยงาน 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรของผู้บริหาร จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ) 

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง จ านวนบุคลากร (ข้าราชการและลูกจ้างประจ า) 

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ของผู้บริหาร 

สัดส่วนจ านวนเงินรางวัลของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน 

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จ านวนเงินรางวัลของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน 

 

ส านัก/กอง ส่วนกลาง ราชเทวี 
 

ค่าใช้จ่าย เกณฑ์การปันส่วน 

ค่าสาธารณูปโภค จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ) 
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก  
(ท าความสะอาด) 

จ านวนพนักงานจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 

ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ  
(รักษาความปลอดภัย) 

จ านวนบุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ) 

 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏอยู่ในส่วนของ ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ของแต่ละหน่วยงาน 



 
รายละเอียดการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 (เอกสารแนบ 2) 
 
ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

การปันส่วนค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมย่อยของกรมปศุสัตว์ 
โดยไม่รวมกิจกรรมย่อยบริหารทั่วไป เพื่อปันส่วนสู่ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย และผลผลิตหลัก และค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยต่อไป ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นให้ทุกหน่วยงานปันส่วนค่าใช้จ่าย ที่เบิกจ่ายโดยใช้กิจกรรมย่อย
บริหารทั่วไป และที่ไม่ระบุกิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย เข้าสู่กิจกรรมย่อยอื่นที่เก่ียวข้อง โดยให้ด าเนินการดังนี้ 

1. เนื่องจากในการจัดท าข้อมูลค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน กองคลังใช้หัวข้อกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมย่อยร่วมกัน ในหน่วยงานกลุ่มเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานไม่ได้เบิกจ่ายในบางกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย 
จึงขอให้แต่ละหน่วยงาน เลือกข้อมูลค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง และลบหัวข้อกิจกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานออก 

2. เมื่อได้ข้อมูลค่าใช้จ่ายของหน่วยงานแล้ว ให้ตรวจสอบว่ากิจกรรมย่อยที่เบิกจ่ายไปนั้น
ถูกต้อง  และเก่ียวข้องกับหน่วยงานหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง (อาจเกิดจากความผิดพลาดตอนตั้งเบิก)              
ให้หน่วยงานแก้ไขให้ถูกต้องได้เลย 

3. พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายโดยใช้กิจกรรมย่อยบริหารทั่วไป และไม่ระบุกิจกรรมย่อย     
ในแต่ละกิจกรรมหลัก (แถบสีเหลืองในแต่ละกิจกรรมหลัก) ปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจารณาค่าใช้จ่ายที่ไม่ระบุกิจกรรมหลัก และไม่ระบุกิจกรรมย่อย (แถบสีเหลืองแถวหน้า) 
ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

5. กรณีท่ีหน่วยงานได้รับงบประมาณในกิจกรรมหลักที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน แล้ว
เบิกจ่ายในกิจกรรมย่อยบริหารทั่วไป ให้หน่วยงานพิจารณาว่าเงินที่ได้รับนั้น น าไปใช้ตามภารกิจใดแล้วให้เลือก
ปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อยท่ีเกี่ยวข้อง  

6. กรณีหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรืองบเบิกแทน แล้วมี
การเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ให้พิจารณาว่าเงินที่น าไปใช้นั้น ตรงกับกิจกรรมย่อยใดของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้ง 
ให้แจ้งผลจากการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อยนั้นด้วย (เฉพาะส่วนที่เพิ่มจากเงินงบประมาณปกติ) เช่น  

- หากเป็นการให้บริการเกษตรกร ให้ใส่ในช่องกิจกรรมย่อยเกษตรกรได้รับการบริการ และ
แจ้งด้วยว่า มีเกษตรกรที่ได้รับบริการ จ านวนกี่ราย 

- หากเป็นการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ ให้ใส่ช่องกิจกรรมย่อย งานป้องกันควบคุมโรคสัตว์ 
และแจ้งด้วยว่า มีสัตว์ที่ได้ท าวัคซีนควบคุมป้องกันโรค จ านวนกี่ตัว 

เกณฑ์การปันส่วนตามข้อ 3 - 6 ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

 

7. เมื่อ... 



 - ๒ - 

 

7. เมื่อด าเนินการปันส่วนแล้ว จะคงเหลือยอดเงินในช่องกิจกรรมย่อยท่ีเกี่ยวข้อง ให้น า
ยอดเงินรวมในแต่ละกิจกรรมย่อย ไปใส่ใน Sheet “สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมย่อย ” ซึ่งหน่วยงานสามารถ
เพ่ิมช่องกิจกรรมย่อยได้ตามความเหมาะสม  (จากการพิจารณาการปันส่วนตามข้อ 3 - 6) โดยยอดเงินรวม
จะต้องเท่ากับยอดเงินในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จากระบบ GFMIS” (แถบสีเทา) 

 
ก าหนดการส่ง “สรุปค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมย่อย” (ตามข้อ 7)   
พร้อมรายงาน ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 
ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ให้ส านักปศุสัตว์เขต และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส่งข้อมูลไปยังส านักงานเลขานุการกรม   
และหน่วยงานอื่นส่งข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด  
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
 
 
หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี กองคลัง 

1. น.ส.จิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล   
2. น.ส.ศุภวรรณ เนียมสอน 
3. น.ส.วิไลภรณ์ บางผึ้ง 

โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1634 
E-mail address : finance3@dld.go.th 



ชือ่หน่วยงาน รหัสศูนยต์้นทุน

ได้ด าเนินการตรวจสอบการระบุค่าใช้จา่ยเขา้สู่กจิกรรมยอ่ยในระบบ GFMIS ส าหรับค่าใช้จา่ยของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้ว 

ปรากฎว่า

 ถกูต้อง  ครบถว้น  

 ไม่ถกูต้อง  และได้แจง้ให้หน่วยเบิกจา่ยปรับปรุงรายการแล้ว

ปัญหา / อปุสรรค

 ขอ้เสนอแนะ

ลงชือ่

( )

รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการระบคุ่าใช้จ่ายเข้าสูกิ่จกรรมยอ่ยในระบบ GFMIS

ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปงีบประมาณ พ.ศ.2557

หัวหน้าหน่วยงาน



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600143 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 1

700600145 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 2

700600148 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 3

700600151 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 4

700600154 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5

700600157 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6

700600160 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 7

700600163 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8

700600166 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 9

700600168 ส านักงานปศุสัตวก์รุงเทพมหานคร

700600169 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรปราการ

700600170 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันนทบรีุ

700600171 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปทุมธานี

700600172 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา

700600173 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอา่งทอง

700600174 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัลพบรีุ

700600175 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสิงหบ์รีุ

700600176 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชัยนาท

700600177 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระบรีุ

700600178 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชลบรีุ

700600179 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัระยอง

700600180 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัจนัทบรีุ

700600181 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตราด

700600182 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา

700600183 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปราจนีบรีุ

700600184 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก

700600185 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสระแกว้

700600186 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา

700600187 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับรีุรัมย์

700600188 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุรินทร์

700600189 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัศรีสะเกษ

700600190 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอบุลราชธานี

700600191 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัยโสธร

700600192 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชัยภมูิ

700600193 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอ านาจเจริญ

700600194 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองบวัล าภู

700600195 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัขอนแกน่

700600196 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอดุรธานี

700600197 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเลย

700600198 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัหนองคาย

700600003 ส านักงานเลขานุการกรม 



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600199 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมหาสารคาม

700600200 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัร้อยเอด็

700600201 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักาฬสินธุ์

700600202 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสกลนคร

700600203 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครพนม

700600204 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัมุกดาหาร

700600205 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่

700600206 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัล าพนู

700600207 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัล าปาง

700600208 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอตุรดิตถ์

700600209 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแพร่

700600210 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัน่าน

700600211 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพะเยา

700600212 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงราย

700600213 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน

700600214 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครสวรรค์

700600215 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอทุัยธานี

700600216 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัก าแพงเพชร

700600217 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตาก

700600218 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุโขทัย

700600219 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพษิณุโลก

700600220 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพจิติร

700600221 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบรูณ์

700600222 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบรีุ

700600223 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักาญจนบรีุ

700600224 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุพรรณบรีุ

700600225 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครปฐม

700600226 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรสาคร

700600227 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสมุทรสงคราม

700600228 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเพชรบรีุ

700600229 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

700600230 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันครศรีธรรมราช

700600231 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดักระบี่

700600232 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพงังา

700600233 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัภเูกต็

700600234 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานี

700600235 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัระนอง

700600236 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัชุมพร

700600237 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสงขลา

700600238 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัสตูล

700600003 ส านักงานเลขานุการกรม 



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600239 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง

700600240 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัพทัลุง

700600241 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปตัตานี

700600242 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัยะลา

700600243 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดันราธวิาส

700600277 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดับงึกาฬ

700600003 ส านักงานเลขานุการกรม 



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600011 ศูนยอ์า้งองิโรคปากและเท้าเปือ่ยภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

700600013 กลุ่มตรวจสอบชีววตัถสุ าหรับสัตว์

700600147 ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคตะวนัออก

700600153 ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนบน) 

700600156 ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคเหนือ (ตอนบน) 

700600165 ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคใต้

700600289 ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ตอนล่าง)

700600290 ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคใต้ตอนล่าง

700600291 ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคเหนือ (ตอนล่าง)  

700600292 ศูนยว์จิยัและพฒันาการสัตวแพทยภ์าคตะวนัตก

700600010 สถาบนัสุขภาพสัตวแ์หง่ชาติ 



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600016 กลุ่มวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เนื้อสัตว ์ , 

ศูนยพ์ฒันาอตุสาหกรรมปศุสัตว์

700600144 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 1

700600146 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 2

700600276 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 3

700600152 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 4

700600155 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 5

700600158 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 6

700600161 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 7

700600164 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 8

700600167 ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสัตว ์เขต 9

700600015 ส านักส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600284 กองงานพระราชด าริและกจิกรรมพเิศษ 700600285 ศูนยพ์ฒันาปศุสัตวต์ามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600018 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวท์ับกวาง

700600019 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวก์บนิทร์บรีุ

700600020 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวจ์นัทบรีุ

700600022 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวส์ระแกว้

700600023 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวป์ราจนีบรีุ

700600024 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวน์ครราชสีมา

700600025 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวป์ากช่อง

700600026 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวล์ าพญากลาง

700600027 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวช์ัยภมูิ

700600028 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวเ์ลย

700600029 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวสุ์รินทร์

700600030 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวบ์รีุรัมย์

700600031 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวศ์รีสะเกษ

700600032 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวท์่าพระ

700600033 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวอ์บุลราชธานี

700600034 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวอ์ดุรธานี

700600035 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวส์กลนคร

700600036 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวน์ครพนม

700600037 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวเ์ชียงใหม่

700600038 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวแ์พร่

700600039 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวพ์ะเยา

700600040 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวแ์ม่ฮ่องสอน

700600041 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวต์าก

700600042 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวน์ครสวรรค์

700600043 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวพ์ษิณุโลก

700600044 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวห์นองกวาง

700600045 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวสุ์พรรณบรีุ

700600046 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวสุ์ราษฎร์ธานี

700600047 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวน์ครศรีธรรมราช

700600048 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวก์ระบี่

700600049 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุสั์ตวย์ะลา

700600050 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวเ์ทพา

700600051 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวต์รัง

700600052 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวป์ตัตานี

700600275 สถานีวจิยัทดสอบพนัธุสั์ตวม์หาสารคาม

700600017 ส านักพฒันาพนัธุสั์ตว ์



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600054 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวช์ัยนาท 

700600055 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวส์ระแกว้ 

700600056 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ครราชสีมา 

700600057 สถานีพฒันาอาหารสัตวบ์รีุรัมย ์

700600058 สถานีพฒันาอาหารสัตวย์โสธร 

700600059 สถานีพฒันาอาหารสัตวร้์อยเอด็ 

700600061 สถานีพฒันาอาหารสัตวอ์ดุรธานี   

700600062 สถานีพฒันาอาหารสัตวเ์ลย  

700600063 สถานีพฒันาอาหารสัตวห์นองคาย 

700600064 สถานีพฒันาอาหารสัตวม์หาสารคาม

700600065 สถานีพฒันาอาหารสัตวก์าฬสินธุ์

700600066 สถานีพฒันาอาหารสัตวส์กลนคร 

700600067 สถานีพฒันาอาหารสัตวน์ครพนม 

700600068 สถานีพฒันาอาหารสัตวม์ุกดาหาร 

700600069 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวล์ าปาง 

700600070 สถานีพฒันาอาหารสัตวแ์พร่

700600071 สถานีพฒันาอาหารสัตวสุ์โขทัย

700600072 สถานีพฒันาอาหารสัตวพ์จิติร 

700600073 สถานีพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบรูณ์

700600074 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวเ์พชรบรีุ 

700600075 สถานีพฒันาอาหารสัตวป์ระจวบคีรีขนัธ์

700600077 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวสุ์ราษฎร์ธานี 

700600078 สถานีพฒันาอาหารสัตวช์ุมพร

700600079 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวน์ราธวิาส 

700600080 สถานีพฒันาอาหารสัตวส์ตูล

700600081 สถานีพฒันาอาหารสัตวต์รัง 

700600082 สถานีพฒันาอาหารสัตวพ์ทัลุง

700600286 ศูนยว์จิยัและพฒันาอาหารสัตวข์อนแกน่

700600288 สถานีพฒันาอาหารสัตวสุ์พรรณบรีุ

700600053 ส านักพฒันาอาหารสัตว ์



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600083 ส านักควบคุม ปอ้งกนัและบ าบดัโรคสัตว์ 700600084 สถาบนัวจิยัและบริการสุขภาพช้างแหง่ชาติ



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600283 กองสารวตัรและกกักนั 700600085 ด่านกกัสัตวล์พบรีุ

700600086 ด่านกกัสัตวน์ครราชสีมา

700600087 ด่านกกัสัตวห์นองคาย

700600088 ด่านกกัสัตวม์ุกดาหาร

700600089 ด่านกกัสัตวเ์ชียงใหม่

700600090 ด่านกกัสัตวแ์ม่ฮ่องสอน

700600091 ด่านกกัสัตวก์ าแพงเพชร

700600092 ด่านกกัสัตวต์าก

700600093 ด่านกกัสัตวพ์จิติร

700600094 ด่านกกัสัตวเ์พชรบรูณ์

700600095 ด่านกกัสัตวเ์พชรบรีุ

700600096 ด่านกกัสัตวป์ระจวบคีรีขนัธ์

700600097 ด่านกกัสัตวภ์เูกต็

700600098 ด่านกกัสัตวช์ุมพร

700600099 ด่านกกัสัตวส์งขลา

700600100 ด่านกกัสัตวส์ตูล

700600101 ด่านกกัสัตวน์ราธวิาส

700600102 ด่านกกัสัตวช์ลบรีุ

700600103 ด่านกกัสัตวจ์นัทบรีุ

700600104 ด่านกกัสัตวต์ราด

700600105 ด่านกกัสัตวป์ราจนีบรีุ

700600106 ด่านกกัสัตวน์ครนายก

700600107 ด่านกกัสัตวส์ระแกว้

700600108 ด่านกกัสัตวบ์รีุรัมย์

700600109 ด่านกกัสัตวสุ์รินทร์

700600110 ด่านกกัสัตวศ์รีสะเกษ

700600111 ด่านกกัสัตวอ์บุลราชธานี

700600113 ด่านกกัสัตวน์ครพนม

700600114 ด่านกกัสัตวเ์ลย

700600115 ด่านกกัสัตวล์ าปาง

700600116 ด่านกกัสัตวแ์พร่

700600117 ด่านกกัสัตวน์่าน

700600118 ด่านกกัสัตวเ์ชียงราย

700600119 ด่านกกัสัตวอ์ตุรดิตถ์

700600120 ด่านกกัสัตวพ์ะเยา

700600121 ด่านกกัสัตวก์าญจนบรีุ

700600122 ด่านกกัสัตวร์าชบรีุ

700600123 ด่านกกัสัตวร์ะนอง

700600244 ด่านกกัสัตวก์รุงเทพมหานครทางน้ า

700600245 ด่านกกัสัตวก์รุงเทพมหานครทางอากาศ



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600248 ด่านกกัสัตวส์ระบรีุ

700600250 ด่านกกัสัตวพ์ระนครศรีอยธุยา

700600251 ด่านกกัสัตวสุ์พรรณบรีุ

700600255 ด่านกกัสัตวอ์ดุรธานี

700600259 ด่านกกัสัตวข์อนแกน่

700600260 ด่านกกัสัตวม์หาสารคาม

700600261 ด่านกกัสัตวล์ าพนู

700600262 ด่านกกัสัตวพ์ษิณุโลก

700600265 ด่านกกัสัตวน์ครสวรรค์

700600267 ด่านกกัสัตวน์ครปฐม

700600273 ด่านกกัสัตวสุ์วรรณภมูิ

700600274 ด่านกกัสัตวฉ์ะเชิงเทรา

700600279 ด่านกกัสัตวส์ถานีบรรจแุละแยกสินค้ากล่องลาดกระบงั

700600280 ด่านกกัสัตวย์โสธร



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600128 ศูนยผ์ลิตน้ าเชื้อแช่แขง็พอ่พนัธุล์ าพญากลาง

700600129 ศูนยผ์ลิตน้ าเชื้อพอ่โคพนัธุโ์ครงการหลวงอนิทนนท์

700600130 ศูนยผ์ลิตน้ าเชื้อแช่แขง็พอ่พนัธุภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

700600131 ศูนยผ์ลิตน้ าเชื้อสุกรราชบรีุ

700600132 ศูนยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารยา้ยฝากตัวออ่น

700600133 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพสระบรีุ

700600134 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพชลบรีุ

700600135 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพนครราชสีมา  

700600136 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพขอนแกน่

700600137 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม่

700600138 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพพษิณุโลก

700600139 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพราชบรีุ

700600140 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพสุราษฎร์ธานี

700600141 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพสงขลา

700600281 ศูนยพ์ฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์

700600282 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพอบุลราชธานี

700600127 ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์



ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงาน ศูนยต์น้ทนุ หน่วยงานในสงักัด
700600001 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

700600002 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

700600004 กองการเจา้หน้าที่ 

700600005 กองคลัง

700600007 ส านักกฎหมาย

700600008 กองแผนงาน 

700600009 ศูนยส์ารสนเทศ 

700600014 ส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์

700600126 ส านักเทคโนโลยชีีวภณัฑ์สัตว์

700600272 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

700600278 กองความร่วมมือด้านการปศุสัตวร์ะหวา่งประเทศ

700600287 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
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