


รายชือ่หน่วยงานทีม่ีหนีค่้าสาธารณูปโภคค้างช าระ

1 กองสารวตัรและกักกัน 38 ด่านกักกันสัตวสุ์โขทัย

2 ด่านกักกันสัตวก์ าแพงเพชร 39 ด่านกักกันสัตวสุ์พรรณบุรี

3 ด่านกักกันสัตวข์อนแก่น 40 ด่านกักกันสัตวสุ์รินทร์

4 ด่านกักกันสัตวจ์ันทบุรี 41 ด่านกักกันสัตวห์นองคาย

5 ด่านกักกันสัตวฉ์ะเชิงเทรา 42 ด่านกักกันสัตวอ์ุดรธานี

6 ด่านกักกันสัตวช์ุมพร 43 ด่านกักกันสัตวอ์ุตรดิตถ์

7 ด่านกักกันสัตวเ์ชียงราย 44 ด่านกักกันสัตวอ์ุบลราชธานี

8 ด่านกักกันสัตวเ์ชียงใหม่ 45 ด่านกักกันสัตวก์าญจนบุรี

9 ด่านกักกันสัตวด่์านนครพนม 46 ด่านกักกันสัตวล์พบุรี

10 ด่านกักกันสัตวด่์านมุกดาหาร 47 ศูนยท์ดสอบและวจิัยคุณภาพชีววตัถุส าหรับสัตว์

11 ด่านกักกันสัตวต์ราด 48 ศูนยพ์ัฒนาปศุสัตวต์ามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวดัเลย

12 ด่านกักกันสัตวต์าก 49 ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพขอนแก่น

13 ด่านกักกันสัตวน์ครนายก 50 ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพชลบุรี

14 ด่านกักกันสัตวน์ครปฐม 51 ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม่  

15 ด่านกักกันสัตวน์ครราชสีมา 52 ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพนครราชสีมา  

16 ด่านกักกันสัตวน์ครสวรรค์ 53 ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพพิษณุโลก

17 ด่านกักกันสัตวน์ราธวิาส 54 ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพราชบุรี  

18 ด่านกักกันสัตวบ์ุรีรัมย์ 55 ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพสุราษฎร์ธานี

19 ด่านกักกันสัตวป์ระจวบคีรีขันธ์ 56 ศูนยว์จิัยบ ารุงพันธสั์ตวห์นองกวาง

20 ด่านกักกันสัตวพ์ะเยา 57 ศูนยว์จิัยพัฒนาสัตวป์ีก

21 ด่านกักกันสัตวพ์ิจิตร 58 ศูนยว์จิัยและทดสอบพันธุสั์ตวอ์ุดรธานี

22 ด่านกักกันสัตวพ์ิษณุโลก 59 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธสั์ตวท์่าพระ

23 ด่านกักกันสัตวเ์พชรบุรี 60 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธสั์ตวน์ครศรีธรรรมราช

24 ด่านกักกันสัตวเ์พชรบูรณ์ 61 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธสั์ตวอ์ุบลราชธานี

25 ด่านกักกันสัตวแ์พร่ 62 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวก์ระบี่

26 ด่านกักกันสัตวม์หาสารคาม 63 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวจ์ันทบุรี

27 ด่านกักกันสัตวแ์ม่ฮ่องสอน 64 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวช์ัยภูมิ

28 ด่านกักกันสัตวย์ะลา 65 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวเ์ชียงใหม่

29 ด่านกักกันสัตวร้์อยเอ็ด 66 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวต์รัง

30 ด่านกักกันสัตวร์ะนอง 67 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวต์าก

31 ด่านกักกันสัตวร์าชบุรี 68 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวท์ับกวาง

32 ด่านกักกันสัตวล์ าพูน 69 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวท์่าพระ

33 ด่านกักกันสัตวเ์ลย 70 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวเ์ทพา

34 ด่านกักกันสัตวศ์รีสะเกษ 71 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวน์ครพนม

35 ด่านกักกันสัตวส์งขลา 72 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวน์ครสวรรค์

36 ด่านกักกันสัตวส์ตูล 73 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวบ์ุรีรัมย์

37 ด่านกักกันสัตวส์ระแก้ว 74 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวป์ระจวบคีรีขันธ์



75 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวป์ราจีนบุรี 113 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวน์ครพนม 

76 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวป์ัตตานี 114 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวน์ครราชสีมา

77 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวพ์ะเยา 115 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวน์ครศรีธรรมราช

78 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวม์หาสารคาม 116 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวน์ราธวิาส

79 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวแ์ม่ฮ่องสอน 117 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวบ์ุรีรัมย์

80 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวร์ะยอง 118 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวป์ระจวบคีรีขันธ์

81 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวเ์ลย 119 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวพ์ัทลุง

82 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวศ์รีสะเกษ 120 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวเ์พชรบูรณ์

83 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวส์กลนคร 121 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวแ์พร่

84 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวส์ระแก้ว 122 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวม์หาสารคาม

85 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวสุ์พรรณบุรี 123 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวม์ุกดาหาร

86 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวสุ์ราษฎร์ธานี 124 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวย์โสธร

87 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธสัุตวห์นองกวาง 125 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวร้์อยเอ็ด

88 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวอ์ุทัยธานี 126 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวล์ าปาง

89 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวอ์ุบลราชธานี 127 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวเ์ลย

90 ศูนยว์จิัยและผลิตน้ าเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุโ์ครงการหลวงอินทนนท์ 128 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวส์ตูล

91 ศูนยว์จิัยและผลิตน้ าเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 129 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวสุ์พรรณบุรี

92 ศูนยว์จิัยและผลิตน้ าเชือ้แช่แข็งพ่อพันธุล์ าพญากลาง 130 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวสุ์ราษฎรธานี

93 ศูนยว์จิัยและพัฒนากระบือ 131 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวห์นองคาย

94 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคตะวนัตก 132 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวอ์ านาจเจริญ

95 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคตะวนัออก 133 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวอ์ุดรธานี

96 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 134 ศูนยอ์้างอิงโรคปากและเท้าเปือ่ยภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

97 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอนบน 135 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตวพ์่อพันธุผ์สมเทียมราชบุรี

98 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคใต้ตอนบน 136 สถานีพัฒนาอาหารสัตวสุ์โขทัย

99 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคเหนือตอนบน 137 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 1

100 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภ์าคเหนือตอนล่าง 138 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 3

101 ศูนยว์จิัยและพัฒนาโคนม 139 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 4

102 ศูนยว์จิัยและพัฒนาโคเนือ้ 140 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5

103 ศูนยว์จิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตวเ์ชียงใหม่ 141 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 6

104 ศูนยว์จิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตวม์หาสารคาม 142 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 7

105 ศูนยว์จิัยและพัฒนาแพะแกะ 143 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8

106 ศูนยว์จิัยและพัฒนาสุกร 144 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 9

107 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวก์าญจนบุรี 145 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดักระบี่

108 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวก์าฬสินธุ์ 146 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดักาญจนบุรี

109 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวข์อนแก่น 147 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดักาฬสินธุ์

110 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวช์ัยนาท 148 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัขอนแก่น

111 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวช์ุมพร 149 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัจันทบุรี

112 ศูนยว์จิัยและพัฒนาอาหารสัตวต์รัง 150 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัฉะเชิงเทรา



151 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชลบุรี 189 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัยะลา

152 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชัยนาท 190 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัร้อยเอ็ด

153 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชัยภูมิ 191 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัระนอง

154 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัชุมพร 192 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัระยอง

155 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงราย 193 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัราชบุรี

156 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่ 194 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัลพบุรี

157 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัตรัง 195 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัล าปาง

158 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัตราด 196 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัล าพูน

159 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัตาก 197 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเลย

160 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครนายก 198 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัศรีสะเกษ

161 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครปฐม 199 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสกลนคร

162 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครพนม 200 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสงขลา

163 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครราชสีมา 201 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสตูล

164 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครศรีธรรมราช 202 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสมุทรสงคราม

165 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันครสวรรค์ 203 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสมุทรสาคร

166 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดันราธวิาส 204 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสระแก้ว

167 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัน่าน 205 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสระบุรี

168 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดับึงกาฬ 206 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสิงห์บุรี

169 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดับุรีรัมย์ 207 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสุโขทัย

170 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัปทุมธานี 208 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสุพรรณบุรี

171 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 209 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสุราษฏร์ธานี

172 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัปราจีนบุรี 210 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสุรินทร์

173 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัปัตตานี 211 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัหนองคาย

174 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพระนครศรีอยธุยา 212 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัหนองบัวล าภู

175 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพะเยา 213 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอ่างทอง

176 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพังงา 214 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอ านาจเจริญ

177 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพัทลุง 215 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอุดรธานี

178 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพิจิตร 216 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอุตรดิตถ์

179 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัพิษณุโลก 217 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอุทัยธานี

180 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบุรี 218 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัอุบลราชธานี

181 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเพชรบูรณ์ 219 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

182 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัแพร่ 220 ส านักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์

183 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัภูเก็ต 221 ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์

184 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัมหาสารคาม

185 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัมุกดาหาร

186 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัก าแพงเพชร

187 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน

188 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัยโสธร
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หน่วยงาน

เดือน จ านวนเงิน

เชียงราย 20005921206 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มีค. 61 3,137.21                   

เชียงราย 20005921206 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมย. 61 3,876.10                   

เชียงราย 20005921234 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมย. 61 5,235.32                   

เชียงราย 20005282519 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงชัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมย. 61 759.38                     

เชียงราย 20017445245 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมย. 61 667.09                     

เชียงราย 20019045299 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมย. 61 338.11                     

เชียงราย 20016565788 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าแดด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมย. 61 988.06                     

เชียงราย 20005916480 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย เมย. 61 5,290.04                   

เชียงราย 20020902335 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย เมย. 61 803.52                     

เชียงราย 20005048795 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเทิง(ร) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมย. 61 403.10                     

เชียงราย 20005716794 ปศุสัตว์อ าเภอขุนตาล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมย. 61 606.09                     

เชียงราย 20005981871 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย เมย. 61 1,658.09                   

เชียงใหม่ 20005576580 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมย. 61 315.26                     

เชียงใหม่ 20010797782 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีค. 61 1,284.96                   

เชียงใหม่ 20010797782 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมย. 61 1,597.88                   

เชียงใหม่ 20019294782  ปศุสัตว์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ธค. 60 159.90                     

เชียงใหม่ 20019294782  ปศุสัตว์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มค. 61 40.90                       

เชียงใหม่ 20019294782  ปศุสัตว์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กพ. 61 40.90                       

เชียงใหม่ 20019294782  ปศุสัตว์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีค. 61 40.90                       

เชียงใหม่ 20005242898 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กพ. 61 879.97                     

เชียงใหม่ 20005242898 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีค. 61 993.00                     

เชียงใหม่ 20005242898 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอไชยปราการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมย. 61 914.74                     

เชียงใหม่ 20005247937 ส านักงานหน่วยวิจัยผสมเทียมฯ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  เมย. 61 284.10                     

เชียงใหม่ 20005012745 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เมย. 61 10,014.02                 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างช าระของหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์

เพียงวันที่  24  เมษายน  2561

จังหวัด หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ชื่อ-สกุล
ปีงบประมาณ 2561
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เชียงใหม่ 20005213780 หน่วยวิจัยการผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อนสันป่าตอง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  เมย. 61 469.21                     

เชียงใหม่ 20005980478 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เมย. 61 3,303.04                   

เชียงใหม่ 20005980513 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ เมย. 61 12,286.77                 

เชียงใหม่ 20017385329 หน่วยวิจัยการผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อนสันป่าตอง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  เมย. 61 277.48                     

เชียงใหม่ 20017385351 หน่วยวิจัยการผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อนสันป่าตอง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  เมย. 61 601.75                     

เชียงใหม่ 20005950669 ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อพ่อโคพันธุ์ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ เมย. 61 5,309.07                   

เชียงใหม่ 20004957256 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหางดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีค. 61 610.45                     

เชียงใหม่ 20004957256 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหางดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมย. 61 432.86                     

เชียงใหม่ 20004686157 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงดาว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมย. 61 1,405.99                   

เชียงใหม่ 20004985351 สถานกักกันสัตว์เชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เมย. 61 334.10                     

เชียงใหม่ 20005534503 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอยหล่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีค. 61 1,153.86                   

เชียงใหม่ 20005534503 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอยหล่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมย. 61 1,510.31                   

เชียงใหม่ 20004844870 ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕(ส านักงาน) ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เมย. 61 21,893.64                 

เชียงใหม่ 20004844905 ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕(ห้องเย็น) ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เมย. 61 3,812.97                   

เชียงใหม่ 20004844972  ด่านกักกันสัตว์ เชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เมย. 61 3,273.35                   

เชียงใหม่ 20004844981 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  เมย. 61 16,434.90                 

เชียงใหม่ 20004845044 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ มีค. 61 47,503.12                 

เชียงใหม่ 20004845044 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เมย. 61 39,755.14                 

เชียงใหม่ 20004845140 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีค. 61 13,614.06                 

เชียงใหม่ 20004845140 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมย. 61 15,186.78                 

เชียงใหม่ 20004845181 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ มีค. 61 26,203.94                 

เชียงใหม่ 20004845181 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เมย. 61 25,521.90                 

เชียงใหม่ 20016724756 ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕(คอกเล้ียงแกะ) ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เมย. 61 378.22                     

เชียงใหม่ 20017935110 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  มค. 61 643.04                     

เชียงใหม่ 20017935110 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  กพ. 61 594.87                     
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เชียงใหม่ 20017935110 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  มีค. 61 1,160.59                   

เชียงใหม่ 20017935110 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  เมย. 61 1,433.39                   

พะเยา 20004955353 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองพะเยา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มีค. 61 1,136.47                   

พะเยา 20004955353 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองพะเยา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เมย. 61 840.84                     

พะเยา 20004981332 ด่านกักกันสัตว์พะเยา ด่านกักกันสัตว์พะเยา เมย. 61 806.06                     

พะเยา 20004981571 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มีค. 61 6,019.82                   

พะเยา 20004981571 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เมย. 61 5,924.03                   

พะเยา 20005805882 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา เมย. 61 18,996.65                 

แม่ฮ่องสอน 20004753013 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 5,727.91                   

แม่ฮ่องสอน 20004975197 คอกเล้ียงไก่ปศุสัตว์ท่าโป่งแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 810.42                     

แม่ฮ่องสอน 20004975262 ส านักงานปศุสัตว์ จ.มส.(อาคารแปรรูปผลิตภั ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 475.82                     

แม่ฮ่องสอน 20004978010 คอกเล้ียงไก่สถานีบ ารุงพันธ์สัตว์ท่าโป่ง ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน เมย. 61 7,570.58                   

แม่ฮ่องสอน 20004978163 สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน เมย. 61 1,384.25                   

แม่ฮ่องสอน 20004981321 โรงสูบน้ าปศุสัตว์ท่าโป่งแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 389.88                     

แม่ฮ่องสอน 20004981509 โรงรีดนมปศุสัตว์ท่าโป่งแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 52.70                       

แม่ฮ่องสอน 20004981670 คอกเล้ียงหมูสถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน เมย. 61 810.42                     

แม่ฮ่องสอน 20004981904 โรงเก็บเคร่ืองมือกลปศุสัตว์ท่าโป่งแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 508.88                     

แม่ฮ่องสอน 20005151272 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 422.35                     

แม่ฮ่องสอน 20005746474 สถานกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน มีค. 61 1,104.41                   

แม่ฮ่องสอน 20005746474 สถานกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน เมย. 61 1,288.96                   

แม่ฮ่องสอน 20005744104 ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน(สาขาขุนยวม) ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน มีค. 61 158.48                     

แม่ฮ่องสอน 20005744104 ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน(สาขาขุนยวม) ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน เมย. 61 161.78                     

แม่ฮ่องสอน 20004516446 ส านักงานปศุสัตว์สาขาแม่สะเรียง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 710.44                     

แม่ฮ่องสอน 20004808277 จุดตรวจด่านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน มีค. 61 723.48                     

แม่ฮ่องสอน 20004808277 จุดตรวจด่านปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน เมย. 61 623.49                     



หน่วย : บาท

หน่วยงาน

เดือน จ านวนเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างช าระของหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์

เพียงวันที่  24  เมษายน  2561

จังหวัด หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ชื่อ-สกุล
ปีงบประมาณ 2561

แม่ฮ่องสอน 20004873153 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสบเมย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมย. 61 1,266.88                   

แม่ฮ่องสอน 20005060206 ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน มีค. 61 4,083.78                   

แม่ฮ่องสอน 20020424185  ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน (จุดตรวจบ้านแม่ปิง) ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน เมย. 61 359.56                     

แม่ฮ่องสอน 20004667478 หน่วยบ ารุงพันธ์สัตว์ปางมะผ้า ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน เมย. 61 512.20                     

ล าปาง 20005088089 สถานีตรวจโรคสัตว์ล าปาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง เมย. 61 4,478.17                   

ล าปาง 20005088161 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง เมย. 61 2,416.55                   

ล าปาง 20005172277 สถานีผสมเทียม ล าปาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง เมย. 61 495.65                     

ล าปาง 20020003523  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่เมาะ ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลป. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ตค. 60 976.02                     

ล าปาง 20020003523  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่เมาะ ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลป. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง พย. 60 835.61                     

ล าปาง 20020003523  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่เมาะ ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลป. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ธค. 60 791.47                     

ล าปาง 20020003523  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่เมาะ ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลป. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง มค. 61 635.00                     

ล าปาง 20020003523  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่เมาะ ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลป. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง กพ. 61 655.06                     

ล าปาง 20020003523  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่เมาะ ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลป. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง มีค. 61 811.54                     

ล าปาง 20020003523  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่เมาะ ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  จ.ลป. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง เมย. 61 931.88                     

ล าปาง 20005826252 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทะ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ธค. 60 462.60                     

ล าปาง 20005826252 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทะ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง มค. 61 290.71                     

ล าปาง 20005826252 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทะ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง กพ. 61 406.41                     

ล าปาง 20005826252 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทะ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง มีค. 61 688.69                     

ล าปาง 20005826252 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทะ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง เมย. 61 697.38                     

ล าปาง 20005789033 สถานกักกันสัตว์ อ.ห้างฉัตร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง เมย. 61 5,088.41                   

ล าปาง 20005799223 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เมย. 61 95,897.32                 

ล าปาง 20005808531 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง เมย. 61 13,252.16                 

ล าพูน 20005841047 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน เมย. 61 12,236.58                 

ล าพูน 20020145687 ส านักงานปศุสัตว์อ.เมืองล าพูน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน เมย. 61 632.19                     
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ล าพูน 20019716901 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน เมย. 61 767.40                     

ล าพูน 20005822222 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าซาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ตค. 60 478.15                     

ล าพูน 20005822222 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าซาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน พย. 60 333.71                     

ล าพูน 20005822222 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าซาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ธค. 60 325.68                     

ล าพูน 20005822222 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าซาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน มีค. 61 1,934.91                   

ล าพูน 20005822222 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าซาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน เมย. 61 2,079.35                   

ล าพูน 20005354713  ด่านกักกันสัตว์ล าพูน (ล้ี-เถิน) ด่านกักกันสัตว์ล าพูน มีค. 61 1,271.43                   

ก าแพงเพชร 20009443311 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเมืองก าแพงเพชร เมย. 61 1,377.23                   

ก าแพงเพชร 20009486443 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเมืองก าแพงเพชร เมย. 61 14,905.95                 

ก าแพงเพชร 20009820416 ด่านกักกันสัตว์ก าแพงเพชร ด่านกักกันสัตว์ก าแพงเพชร เมย. 61 9,425.46                   

ก าแพงเพชร 20017224140 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบึงสามัคคี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเมืองก าแพงเพชร มีค. 61 582.85                     

ก าแพงเพชร 20017224140 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบึงสามัคคี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเมืองก าแพงเพชร เมย. 61 602.91                     

ก าแพงเพชร 20009764604 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอคลองขลุง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเมืองก าแพงเพชร เมย. 61 452.67                     

ตาก 20009972837 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองตาก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เมย. 61 919.11                     

ตาก 20010399667 หอฝึกอบรมประจ าศูนย์วิจัยและบ ารุงฯ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก เมย. 61 40.90                       

ตาก 20010399782 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก เมย. 61 38,574.67                 

ตาก 20017560692 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก(ศูนย์กระจายสินค้า) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กพ. 61 49,840.70                 

ตาก 20017560692 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก(ศูนย์กระจายสินค้า) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก มีค. 61 38,268.12                 

ตาก 20009510727 จุดตรวจเคล่ือนที่บ้านห้วยไม้แป้น ด่านกักกันสัตว์ตาก เมย. 61 472.52                     

ตาก 20009719797 ที่ท าการด่านกักกันสัตว์ตาก (จุดตรวจสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ตาก เมย. 61 11,812.40                 

ตาก 20009757725 ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์ตาก เมย. 61 49.39                       

ตาก 20009838309 ส านักงานปศุสัตว์แม่สอด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เมย. 61 3,616.11                   

ตาก 20010732405 สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก เมย. 61 779.43                     

น่าน 20010327454 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน มีค. 61 6,959.40                   
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น่าน 20010327454 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เมย. 61 7,315.17                   

น่าน 20021516704 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน(อาคารเสบียงอาหารสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เมย. 61 442.43                     

น่าน 20010229419 ส านักงานปศุสัตว์ อ.แม่จริม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน มีค. 61 622.95                     

น่าน 20010229419 ส านักงานปศุสัตว์ อ.แม่จริม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เมย. 61 578.83                     

น่าน 20010195196 ส.น.ง.ปศุสัตว์อ าเภอปัว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เมย. 61 383.26                     

พิจิตร 20009719107 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองพิจิตร) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มีค. 61 719.14                     

พิจิตร 20009719107 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองพิจิตร) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เมย. 61 606.09                     

พิจิตร 20009977990 ส านักงานปศุสัตว์ จ.พิจิตร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มีค. 61 10,123.56                 

พิจิตร 20009977990 ส านักงานปศุสัตว์ จ.พิจิตร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เมย. 61 8,887.84                   

พิจิตร 20020609371 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังทรายพูน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มีค. 61 534.71                     

พิจิตร 20020609371 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังทรายพูน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เมย. 61 542.73                     

พิจิตร 20017763644 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวชิรบารมี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มีค. 61 1,405.33                   

พิจิตร 20017763644 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวชิรบารมี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เมย. 61 1,489.58                   

พิจิตร 20010241827 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร(จุดตรวจสัตว์พิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร เมย. 61 1,882.91                   

พิษณุโลก 20009446156 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เมย. 61 15,570.74                 

พิษณุโลก 20009446218 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เมย. 61 108.89                     

พิษณุโลก 20009446285 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก(1) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เมย. 61 1,314.90                   

พิษณุโลก 20009449777 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก มีค. 61 10,135.59                 

พิษณุโลก 20009674118 ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่6 ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 มีค. 61 23,712.30                 

พิษณุโลก 20016480197 ด่านกักสัตว์พิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เมย. 61 2,699.34                   

พิษณุโลก 20018965387 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีค. 61 4,538.60                   

พิษณุโลก 20018965387 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เมย. 61 4,595.68                   

พิษณุโลก 20020328748 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เมย. 61 1,741.52                   

พิษณุโลก 20010001677 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนครไทย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีค. 61 2,507.77                   
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พิษณุโลก 20010001677 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนครไทย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เมย. 61 2,443.93                   

พิษณุโลก 20010670886  จุดตรวจสัตว์ด่านพิษณุโลก บ้านป่าปง ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เมย. 61 2,740.39                   

พิษณุโลก 20009881908 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง มีค. 61 131,170.35               

พิษณุโลก 20009881908 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง เมย. 61 120,814.52               

พิษณุโลก 20009951224 ปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีค. 61 780.20                     

พิษณุโลก 20009951224 ปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เมย. 61 832.35                     

แพร่ 20010203046 ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มีค. 61 8,610.51                   

แพร่ 20010203046 ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เมย. 61 10,767.91                 

แพร่ 20010405764 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ เมย. 61 5,056.32                   

แพร่ 20009521421 ด่านกักกันสัตว์แพร่ ด่านกักกันสัตว์แพร่ เมย. 61 465.91                     

แพร่ 20009621148 ด่านกักกันสัตว์แพร่ ด่านกักกันสัตว์แพร่ เมย. 61 3,479.57                   

สุโขทัย 20009715614 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มีค. 61 14,120.31                 

สุโขทัย 20009715614 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เมย. 61 15,023.42                 

สุโขทัย 20010454057 ที่ท าการสัตวแพทย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เมย. 61 632.39                     

สุโขทัย 20010534688 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เมย. 61 4,426.41                   

สุโขทัย 20010715635 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านด่านลานหอย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มีค. 61 1,987.82                   

สุโขทัย 20010715635 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านด่านลานหอย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เมย. 61 2,425.68                   

สุโขทัย 20010381054 ด่านกักกันสัตว์สุโขทัย ด่านกักกันสัตว์สุโขทัย เมย. 61 49.39                       

สุโขทัย 20009932867 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งเสล่ียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มีค. 61 373.36                     

สุโขทัย 20009932867 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งเสล่ียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เมย. 61 366.74                     

สุโขทัย 20010242442 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีสัชนาลัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เมย. 61 840.84                     

อุตรดิตถ์ 20009542897 ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมย. 61 9,874.82                   

อุตรดิตถ์ 20009512777 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรอน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมย. 61 267.56                     

อุตรดิตถ์ 20010120190 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ประจ าต าบลน้ าอ่าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กพ. 61 1,510.31                   
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อุตรดิตถ์ 20010120190 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ประจ าต าบลน้ าอ่าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีค. 61 1,746.08                   

อุตรดิตถ์ 20010120190 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ประจ าต าบลน้ าอ่าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมย. 61 1,466.84                   

อุตรดิตถ์ 20009515473 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอน้ าปาด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมย. 61 680.00                     

อุตรดิตถ์ 20018688315  ส านักงานด่านกักสัตว์ อุตรดิตถ์ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ กพ. 61 1,987.82                   

อุตรดิตถ์ 20018688315  ส านักงานด่านกักสัตว์ อุตรดิตถ์ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ มีค. 61 2,425.68                   

อุตรดิตถ์ 20018688315  ส านักงานด่านกักสัตว์ อุตรดิตถ์ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ เมย. 61 2,380.05                   

อุตรดิตถ์ 20010524375 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอฟากท่า ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ เมย. 61 168.41                     

ชัยนาท 20006726820 สถานีผสมเทียมจังหวัดชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เมย. 61 2,291.99                   

ชัยนาท 20006744369 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เมย. 61 14,911.54                 

ชัยนาท 20006801002 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เมย. 61 16,861.52                 

ชัยนาท 20006058457 สนง.ปศุสัตว์ อ าเภอมโนรมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มีค. 61 2,356.17                   

ชัยนาท 20006343409 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เมย. 61 2,909.85                   

นครสวรรค์ 20006358327 สถานีตรวจโรคสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เมย. 61 766.94                     

นครสวรรค์ 20006951219 ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอพยุหะคีรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เมย. 61 10,777.03                 

นครสวรรค์ 20006951250 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เมย. 61 649.79                     

นครสวรรค์ 20020077517 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มีค. 61 2,139.54                   

นครสวรรค์ 20017468480 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโกรกพระ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มีค. 61 647.05                     

นครสวรรค์ 20006666063 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ มีค. 61 39,925.22                 

นครสวรรค์ 20006612704 ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ มีค. 61 9,638.10                   

นครสวรรค์ 20006106751 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลาดยาว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กพ. 61 1,120.47                   

นครสวรรค์ 20006106751 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลาดยาว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มีค. 61 1,445.45                   

นครสวรรค์ 20006106751 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลาดยาว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เมย. 61 1,172.62                   

เพชรบูรณ์ 20006176649 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ มค. 61 21,554.01                 

เพชรบูรณ์ 20006176649 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ กพ. 61 20,228.47                 
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เพชรบูรณ์ 20006176649 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ มีค. 61 25,998.89                 

เพชรบูรณ์ 20006197727 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดและสถานีผสมเทียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมย. 61 12,867.80                 

เพชรบูรณ์ 20006203358 ด่านกักสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เมย. 61 5,244.86                   

เพชรบูรณ์ 20007037563 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมย. 61 1,965.01                   

เพชรบูรณ์ 20018588302 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาค้อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค. 61 635.00                     

เพชรบูรณ์ 20018588302 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาค้อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมย. 61 626.98                     

เพชรบูรณ์ 20006022760 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวิเชียวบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค. 61 526.68                     

เพชรบูรณ์ 20006022760 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวิเชียวบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมย. 61 803.52                     

เพชรบูรณ์ 20016589112 ด่านกักสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ มีค. 61 2,611.84                   

เพชรบูรณ์ 20016589112 ด่านกักสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เมย. 61 2,661.79                   

ลพบุรี 20006540701 ที่ท าการตรวจโรคสัตว์ลพบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เมย. 61 3,784.88                   

ลพบุรี 20006540702 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เมย. 61 10,585.47                 

ลพบุรี 20006221981 ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอท่าวุ้ง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เมย. 61 649.58                     

ลพบุรี 20007003330 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโคกส าโรง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เมย. 61 2,069.93                   

ลพบุรี 20006654069 ปศุสัตว์อ าเภอพัฒนานิคม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เมย. 61 3,689.09                   

ลพบุรี 20006417052 สถานีผสมเทียมอ าเภอชัยบาดาล ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ล าพญากลาง มีค. 61 2,019.73                   

ลพบุรี 20006417052 สถานีผสมเทียมอ าเภอชัยบาดาล ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ล าพญากลาง เมย. 61 1,841.87                   

ลพบุรี 20006115804 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ เมย. 61 285.11                     

ลพบุรี 20006117681 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ เมย. 61 3,311.06                   

ลพบุรี 20006119382 ด่านกักสัตว์ลพบุรี ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี มีค. 61 5,902.86                   

ลพบุรี 20006119382 ด่านกักสัตว์ลพบุรี ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี เมย. 61 5,477.58                   

ลพบุรี 20006119425 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ เมย. 61 8,598.96                   

ลพบุรี 20006199915 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ เมย. 61 4,815.59                   

ลพบุรี 20006199936 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ เมย. 61 1,216.75                   
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ลพบุรี 20006199973 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ เมย. 61 334.10                     

ลพบุรี 20006622763 ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ล าพญากลาง ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ล าพญากลาง เมย. 61 22,574.85                 

สิงห์บุรี 20006041732 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เมย. 61 181.63                     

สิงห์บุรี 20006896788 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เมย. 61 13,205.49                 

สิงห์บุรี 20006044144 สนง.ปศุสัตว์อ าเภออินทร์บุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เมย. 61 429.54                     

อุทัยธานี 20006934688 ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหารจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มีค. 61 2,038.42                   

อุทัยธานี 20006946919 ศูนย์แพร่พันธ์สัตว์ อุทัยธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี มีค. 61 4,935.94                   

อุทัยธานี 20006946919 ศูนย์แพร่พันธ์สัตว์ อุทัยธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี เมย. 61 5,004.14                   

อุทัยธานี 20006947280 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เมย. 61 8,139.98                   

อุทัยธานี 20006268957 ปศุสัตว์อ าเภอทัพทัน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เมย. 61 706.08                     

อุทัยธานี 20006509841 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสว่างอารมณ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เมย. 61 684.36                     

อุทัยธานี 20006810860 สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี มีค. 61 12,667.20                 

อุทัยธานี 20006127655 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองขาหย่าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เมย. 61 693.04                     

อุทัยธานี 20006172191 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองฉาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เมย. 61 373.36                     

อุทัยธานี 20006861490 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบ้านไร่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เมย. 61 280.79                     

อุทัยธานี 20006865773 ส านักงานกรมปศุสัตว์อ าเภอลานสัก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เมย. 61 1,058.21                   

อุทัยธานี 20006866426 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลานสัก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เมย. 61 49.39                       

ขอนแก่น 20014935453 ส านักงานศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ มีค. 61 1,823.61                   

ขอนแก่น 20014935453 ส านักงานศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ เมย. 61 1,878.34                   

ขอนแก่น 20015034940 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีค. 61 8,518.73                   

ขอนแก่น 20015034940 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เมย. 61 7,050.29                   

ขอนแก่น 20015752528 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองขอนแก่น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เมย. 61 1,814.51                   

ขอนแก่น 20014974118 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เมย. 61 836.50                     

ขอนแก่น 20017768760 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีค. 61 49.39                       
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ขอนแก่น 20017768760 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออุบลรัตน์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เมย. 61 49.39                       

ขอนแก่น 20014911866 ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น เมย. 61 4,065.34                   

ขอนแก่น 20014520676 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีค. 61 1,297.31                   

ขอนแก่น 20014520676 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงเก่า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เมย. 61 1,162.54                   

ขอนแก่น 20014477002 ศูนย์พักฟื้นพ่อโคพันธุ์อ าเภอหนองเรือ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมย. 61 502.27                     

ขอนแก่น 20015692950 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีค. 61 827.81                     

ขอนแก่น 20015692950 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เมย. 61 658.27                     

ขอนแก่น 20017766733 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มีค. 61 679.14                     

ขอนแก่น 20017766733 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเปือยน้อย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เมย. 61 598.90                     

ขอนแก่น 20014501742 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ อ.พล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เมย. 61 815.54                     

ขอนแก่น 20015008393 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน มีค. 61 96,792.39                 

ขอนแก่น 20015101297 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ท่าพระ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ท่าพระ มีค. 61 93,742.70                 

ขอนแก่น 20015101297 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ท่าพระ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ท่าพระ เมย. 61 54,125.67                 

ขอนแก่น 20015110712 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น เมย. 61 5,369.24                   

ขอนแก่น 20015110738 ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคพ่อพันธุ์ ภาค ศูนย์วิจัยและผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมย. 61 9,212.80                   

ขอนแก่น 20015509426 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น มีค. 61 36,035.67                 

ขอนแก่น 20017001720 ส านักงานปศุสัตว์ เขต 4 ส านักงานปศุสัตว์ เขต 4 มีค. 61 21,494.65                 

นครพนม 20016033952 ด่านกักกันสัตว์ด่านนครพนม ด่านกักกันสัตว์ด่านนครพนม เมย. 61 8,530.76                   

นครพนม 20015459150 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม มีค. 61 9,634.08                   

นครพนม 20015459150 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม เมย. 61 10,356.26                 

นครพนม 20015466619 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม เมย. 61 17,269.05                 

นครพนม 20016155090 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีสงคราม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เมย. 61 1,092.38                   

นครพนม 20015682525 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ปลาปาก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เมย. 61 899.16                     

นครพนม 20014640091 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มีค. 61 593.07                     
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บึงกาฬ 20016200852 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองบึงกาฬ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มีค. 61 1,419.02                   

บึงกาฬ 20016200852 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองบึงกาฬ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เมย. 61 1,632.05                   

บึงกาฬ 20015092056 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีวิไล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มีค. 61 376.65                     

บึงกาฬ 20015092056 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีวิไล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เมย. 61 403.10                     

เลย 20015639404 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย มีค. 61 7,036.93                   

เลย 20015639404 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เมย. 61 5,577.40                   

เลย 20015406860 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าล่ี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เมย. 61 597.40                     

เลย 20018252334 ด่านกักสัตว์เลย ด่านกักกันสัตว์เลย มีค. 61 376.65                     

เลย 20018252334 ด่านกักสัตว์เลย ด่านกักกันสัตว์เลย เมย. 61 343.59                     

เลย 20015033453 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย เมย. 61 19,126.65                 

เลย 20015033861 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย เมย. 61 4,762.26                   

เลย 20015034149 สถานีกักกันสัตว์ อ.วังสะพุง ด่านกักกันสัตว์เลย เมย. 61 3,523.69                   

เลย 20015774963 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กพ. 61 508.88                     

เลย 20015774963 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย มีค. 61 666.96                     

เลย 20015774963 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูกระดึง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เมย. 61 632.19                     

เลย 20018248751  ส านักงาน ปศุสัตว์อ าเภอผาขาว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เมย. 61 442.78                     

เลย 20020093188 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเชียงคานหลังที่ 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เมย. 61 126.85                     

เลย 20015609282 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย เมย. 61 43,506.38                 

เลย 20019813444 ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริอ าเภอด่านซ้าย ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย เมย. 61 25,477.43                 

สกลนคร 20015197902 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เมย. 61 496.62                     

สกลนคร 20015197922 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มีค. 61 10,973.17                 

สกลนคร 20015197922 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เมย. 61 9,130.48                   

สกลนคร 20015218342 สถานีอาหารสัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร มีค. 61 21,307.20                 

สกลนคร 20015309579 ศูนย์รวมนมสถานีบ ารุงพันธ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร มีค. 61 63,053.20                 
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สกลนคร 20015309579 ศูนย์รวมนมสถานีบ ารุงพันธ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร เมย. 61 51,148.63                 

สกลนคร 20015309609 สถานีบ ารุงพันธ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร มีค. 61 60,724.35                 

สกลนคร 20015309609 สถานีบ ารุงพันธ์สัตว์สกลนคร ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร เมย. 61 67,883.84                 

สกลนคร 20015439415 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ พรรณา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร มีค. 61 658.27                     

สกลนคร 20015439415 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ พรรณา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เมย. 61 575.67                     

สกลนคร 20015966098 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์อากาศอ านวย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เมย. 61 55.99                       

สกลนคร 20015392945 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวาริชภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เมย. 61 413.01                     

สกลนคร 20014942929 ส านักงานปสุสัตว์อ าเภอส่องดาว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เมย. 61 532.03                     

สกลนคร 20016030820 สถานีบ ารุงพันธ์ุสัตว์วานรนิวาส ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร เมย. 61 334.10                     

หนองคาย 20014455095 ที่ท าการสัตวแพทย์จังหวัดหนองคาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มีค. 61 1,892.04                   

หนองคาย 20014455095 ที่ท าการสัตวแพทย์จังหวัดหนองคาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย เมย. 61 1,782.57                   

หนองคาย 20014527389 สถานีอาหารสัตว์หนองคาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย เมย. 61 5,289.01                   

หนองคาย 20014530558 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มีค. 61 7,138.58                   

หนองคาย 20014530558 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย เมย. 61 6,885.80                   

หนองคาย 20014566170 ด่านกักสัตว์หนองคาย ด่านกักกันสัตว์หนองคาย เมย. 61 9,748.14                   

หนองคาย 20014436854 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ท่าบ่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มีค. 61 675.65                     

หนองคาย 20015324810 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ศรีเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มีค. 61 475.82                     

หนองคาย 20015324810 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ศรีเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย เมย. 61 518.80                     

หนองคาย 20015099147 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพนพิสัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย มีค. 61 545.24                     

หนองคาย 20015099147 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพนพิสัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย เมย. 61 535.33                     

หนองบัวล าภู 20015536516 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู เมย. 61 7,369.90                   

หนองบัวล าภู 20016335641 ส านักงาน ปศุสัตว์อ าเภอโนนสัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู เมย. 61 684.56                     

อุดรธานี 20015559998 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 9,905.85                   

อุดรธานี 20015560004 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 4,861.31                   
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อุดรธานี 20015560011 ส.น.ง.ปศุสัตว์ เขต 4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 5,718.80                   

อุดรธานี 20015965006 สถานีอาหารสัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี เมย. 61 9,333.17                   

อุดรธานี 20014462773 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีธาตุ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 763.39                     

อุดรธานี 20020208049 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนสะอาด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 771.42                     

อุดรธานี 20014981075 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 554.75                     

อุดรธานี 20016066419 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี มีค. 61 490.57                     

อุดรธานี 20016066419 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 438.42                     

อุดรธานี 20015175188 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ หนองหาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 505.58                     

อุดรธานี 20015883570 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ไชยวาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เมย. 61 1,505.97                   

อุดรธานี 20015755484 ส านักงานด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี เมย. 61 5,497.65                   

อุดรธานี 20015268391 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี เมย. 61 14,368.33                 

กาฬสินธุ์ 20011533167 โรงเก็บพัสดุส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมย. 61 49.39                       

กาฬสินธุ์ 20011620255 ส านักงานปศุสัตว์กาฬสินธุ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมย. 61 7,908.10                   

กาฬสินธุ์ 20010861125 สถานีอาหารสัตว์ห้วยสีทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ เมย. 61 4,742.71                   

กาฬสินธุ์ 20011087526 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสมเด็จ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค. 61 701.75                     

กาฬสินธุ์ 20011087526 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสมเด็จ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมย. 61 432.86                     

กาฬสินธุ์ 20011729541 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าม่วง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค. 61 247.72                     

กาฬสินธุ์ 20011729541 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอค าม่วง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมย. 61 303.92                     

กาฬสินธุ์ 20012383092 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธิ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค. 61 1,200.70                   

กาฬสินธุ์ 20012383092 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธิ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมย. 61 911.83                     

มหาสารคาม 20012012039 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม เมย. 61 4,522.70                   

มหาสารคาม 20012015702 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม(โรงพ่นยาฆ่าเชื้อ) ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม เมย. 61 8,957.79                   

มหาสารคาม 20012015734 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม เมย. 61 1,489.58                   

มหาสารคาม 20012015764 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสารคาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีค. 61 1,377.23                   
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มหาสารคาม 20012015764 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสารคาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เมย. 61 1,112.44                   

มหาสารคาม 20012015770 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม เมย. 61 759.38                     

มหาสารคาม 20012055314 ส านักงานปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีค. 61 17,000.17                 

มหาสารคาม 20012055314 ส านักงานปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เมย. 61 16,562.05                 

มหาสารคาม 20010839248 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ อ.พยัคฆ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กพ. 61 1,762.40                   

มหาสารคาม 20010839248 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ อ.พยัคฆ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม มีค. 61 1,906.83                   

มหาสารคาม 20010839248 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ อ.พยัคฆ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม เมย. 61 2,211.74                   

มหาสารคาม 20010998177 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ อ.นาเชือก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม เมย. 61 1,537.72                   

มหาสารคาม 20012407381 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีค. 61 1,327.73                   

มหาสารคาม 20012407381 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เมย. 61 1,227.76                   

มหาสารคาม 20011908207  ส านักงานปศุสัตว์ อ.โกสุมพิสัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กพ. 61 897.36                     

มหาสารคาม 20011908207  ส านักงานปศุสัตว์ อ.โกสุมพิสัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีค. 61 997.34                     

มหาสารคาม 20012672809 สถานีอาหารสัตว์กุดรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม เมย. 61 2,918.67                   

มหาสารคาม 20012672865 สนง.ปศุสัตว์กิ่งอ าเภอกุดรัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เมย. 61 1,778.44                   

มหาสารคาม 20012128319 ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม มีค. 61 489.04                     

มหาสารคาม 20012128319 ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม เมย. 61 426.22                     

มหาสารคาม 20012457545 ตลาดกลางโค-กระบือ จุดที่ 1(โรงฆ่าสัตว์เชียงยืน) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ธค. 60 659.07                     

มหาสารคาม 20012457545 ตลาดกลางโค-กระบือ จุดที่ 1(โรงฆ่าสัตว์เชียงยืน) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีค. 61 334.10                     

มหาสารคาม 20012457545 ตลาดกลางโค-กระบือ จุดที่ 1(โรงฆ่าสัตว์เชียงยืน) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เมย. 61 1,240.84                   

มหาสารคาม 20012457834 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเชียงยืน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีค. 61 2,107.44                   

มหาสารคาม 20012457834 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเชียงยืน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เมย. 61 2,099.41                   

มหาสารคาม 20012469173 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม มีค. 61 22,877.94                 

มหาสารคาม 20012469173 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม เมย. 61 21,293.15                 

มุกดาหาร 20010954039 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองมุกดาหาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เมย. 61 549.58                     
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มุกดาหาร 20012114626 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เมย. 61 9,068.39                   

มุกดาหาร 20012147629 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร ตค. 60 3.00                        

มุกดาหาร 20012147629 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร เมย. 61 2,155.57                   

มุกดาหาร 20012181750 ด่านกักกันสัตว์ด่านมุกดาหาร ด่านกักกันสัตว์ด่านมุกดาหาร เมย. 61 9,495.67                   

มุกดาหาร 20021234119 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ตค. 60 1,769.77                   

มุกดาหาร 20011487583 ศูนย์ผลิตภัณฑ์สัตว์เล็กและสัตว์ปีกฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เมย. 61 212.78                     

ยโสธร 20012121873 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีค. 61 10,070.07                 

ยโสธร 20012121873 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เมย. 61 8,122.48                   

ยโสธร 20012727676 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มีค. 61 849.55                     

ยโสธร 20012727676 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เมย. 61 901.71                     

ยโสธร 20012211224 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร เมย. 61 4,803.54                   

ยโสธร 20012309756 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เมย. 61 779.43                     

ยโสธร 20010882296 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์สัตว์อ าเภอค้อวัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร เมย. 61 334.10                     

ยโสธร 20011334157 ที่ว่าการอ าเภอ(หลังเก่า)ปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เมย. 61 389.88                     

ร้อยเอ็ด 20010855482 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพนมไพร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 502.27                     

ร้อยเอ็ด 20012548671 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 10,003.19                 

ร้อยเอ็ด 20012593822 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 1,409.33                   

ร้อยเอ็ด 20012274003 หน่วยพัฒนาปศุสัตว์ อ.ธวัชบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มีค. 61 901.71                     

ร้อยเอ็ด 20012274003 หน่วยพัฒนาปศุสัตว์ อ.ธวัชบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 614.80                     

ร้อยเอ็ด 20011832171 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด (แปลงที่ 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ธค. 60 8,574.88                   

ร้อยเอ็ด 20011832171 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด (แปลงที่ 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด เมย. 61 8,133.56                   

ร้อยเอ็ด 20011837441 ปศุสัตว์อ าเอภสุวรรณภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 541.94                     

ร้อยเอ็ด 20011255162 ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรวิสัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 849.55                     

ร้อยเอ็ด 20018239870 ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด ด่านกักกันสัตว์ร้อยเอ็ด เมย. 61 632.39                     
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ร้อยเอ็ด 20011804405 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอปทุมรัตต์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 1,297.31                   

ร้อยเอ็ด 20010912009 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสลภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 1,349.15                   

ร้อยเอ็ด 20011116262 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เมย. 61 975.62                     

ศรีสะเกษ 20010842061 อาคาร สนง.ปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีค. 61 7,151.60                   

ศรีสะเกษ 20010842152 ส านักงานปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีค. 61 15,993.44                 

ศรีสะเกษ 20010925804 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ มีค. 61 20,949.89                 

ศรีสะเกษ 20010925804 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ เมย. 61 16,874.67                 

ศรีสะเกษ 20011530496 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยทับทัน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีค. 61 406.41                     

ศรีสะเกษ 20011530496 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยทับทัน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เมย. 61 379.96                     

ศรีสะเกษ 20011214700 ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ มีค. 61 1,434.37                   

ศรีสะเกษ 20011214700 ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ เมย. 61 1,470.05                   

ศรีสะเกษ 20012564217 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ (กรมปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กพ. 61 6,193.14                   

ศรีสะเกษ 20012564217 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ (กรมปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีค. 61 5,504.42                   

ศรีสะเกษ 20012564217 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ (กรมปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เมย. 61 4,738.14                   

ศรีสะเกษ 20011791457 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอราษีไศล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีค. 61 264.26                     

ศรีสะเกษ 20011791457 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอราษีไศล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เมย. 61 323.75                     

ศรีสะเกษ 20010922224 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกันทรารมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีค. 61 823.45                     

ศรีสะเกษ 20010922224 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกันทรารมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เมย. 61 958.22                     

ศรีสะเกษ 20012539569 สถานที่กักกันสัตว์ อ.กันทรลักษ์ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ มีค. 61 2,416.55                   

ศรีสะเกษ 20012539569 สถานที่กักกันสัตว์ อ.กันทรลักษ์ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ เมย. 61 2,772.33                   

ศรีสะเกษ 20010885021 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขุนหาญ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีค. 61 884.53                     

ศรีสะเกษ 20010885021 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขุนหาญ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เมย. 61 762.80                     

อ านาจเจริญ 20012128490 ศูยน์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจริญ มีค. 61 8,265.97                   

อ านาจเจริญ 20012184896 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ มีค. 61 10,988.16                 
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อ านาจเจริญ 20012184896 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ เมย. 61 10,486.65                 

อุบลราชธานี 20012507905 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีค. 61 836.50                     

อุบลราชธานี 20012507905 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 627.84                     

อุบลราชธานี 20012507918 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี (การเงิน) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีค. 61 49.39                       

อุบลราชธานี 20012507918 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี (การเงิน) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 49.39                       

อุบลราชธานี 20012507931 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีค. 61 7,264.98                   

อุบลราชธานี 20012507931 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 6,161.21                   

อุบลราชธานี 20012507944 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีค. 61 7,962.84                   

อุบลราชธานี 20012507944 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 7,082.54                   

อุบลราชธานี 20012520816 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี มีค. 61 14,092.95                 

อุบลราชธานี 20012520816 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เมย. 61 11,438.40                 

อุบลราชธานี 20012520826 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี มีค. 61 10,735.99                 

อุบลราชธานี 20012520826 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี เมย. 61 5,632.13                   

อุบลราชธานี 20011105551 ส านักงานปศุสัตว์ อ.เมืองเดชฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กพ. 61 36.24                       

อุบลราชธานี 20011105551 ส านักงานปศุสัตว์ อ.เมืองเดชฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 697.38                     

อุบลราชธานี 20011213180 ส านักงานกรมปศุสัตว์ อ.บุณฑริก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีค. 61 832.16                     

อุบลราชธานี 20011213180 ส านักงานกรมปศุสัตว์ อ.บุณฑริก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 1,032.12                   

อุบลราชธานี 20011289006 หน่วยบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี มีค. 61 5,156.60                   

อุบลราชธานี 20011289006 หน่วยบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์อุบลราชธานี เมย. 61 5,032.22                   

อุบลราชธานี 20011295087 ด่านกักกันสัตว์อ าเภอบุณฑริก ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ธค. 60 334.10                     

อุบลราชธานี 20011295087 ด่านกักกันสัตว์อ าเภอบุณฑริก ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี เมย. 61 334.10                     

อุบลราชธานี 20020159442 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวารินช าราบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีค. 61 593.07                     

อุบลราชธานี 20020159442 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวารินช าราบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 502.27                     

อุบลราชธานี 20012177133 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิบูลมังสาหาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีค. 61 701.75                     
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อุบลราชธานี 20012177133 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิบูลมังสาหาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 584.37                     

อุบลราชธานี 20012451283 ส านักงานด่านกักสัตว์ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี มีค. 61 11,784.54                 

อุบลราชธานี 20012451283 ส านักงานด่านกักสัตว์ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี เมย. 61 12,314.15                 

อุบลราชธานี 20011867536 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตระการพืชผล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มค. 61 1,032.19                   

อุบลราชธานี 20011867536 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตระการพืชผล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีค. 61 1,036.21                   

อุบลราชธานี 20011867536 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตระการพืชผล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เมย. 61 980.03                     

อุบลราชธานี 20019423697 ด่านกักกันสัตว์อ าเภอเขมราฐ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี เมย. 61 401.22                     

ชัยภูมิ 20013903245 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กพ. 61 541.94                     

ชัยภูมิ 20013903245 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มีค. 61 788.68                     

ชัยภูมิ 20013903245 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เมย. 61 853.89                     

ชัยภูมิ 20013906076 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์บ้านเล่า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เมย. 61 597.40                     

ชัยภูมิ 20013930734 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กพ. 61 9,116.53                   

ชัยภูมิ 20013930734 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มีค. 61 12,956.08                 

ชัยภูมิ 20013930734 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เมย. 61 15,146.66                 

ชัยภูมิ 20013441631 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ มีค. 61 17,553.91                 

ชัยภูมิ 20013422400 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ กพ. 61 949.53                     

ชัยภูมิ 20013422400 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ มีค. 61 1,923.95                   

ชัยภูมิ 20013422400 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ เมย. 61 1,805.37                   

ชัยภูมิ 20012908892 ส านักงานปศุสัตว์ อ.หนองบัวแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กพ. 61 426.22                     

ชัยภูมิ 20012908892 ส านักงานปศุสัตว์ อ.หนองบัวแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มีค. 61 489.04                     

ชัยภูมิ 20012908892 ส านักงานปศุสัตว์ อ.หนองบัวแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เมย. 61 426.22                     

นครราชสีมา 20012926941 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 มีค. 61 214.67                     

นครราชสีมา 20012926941 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 เมย. 61 208.08                     

นครราชสีมา 20012938431 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมย. 61 47,542.17                 
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นครราชสีมา 20013038398 อาคารเก็บวัคซีน สนง.ปศุสัตว์ เขต 3 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 มีค. 61 334.10                     

นครราชสีมา 20013417923 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กพ. 61 5,008.15                   

นครราชสีมา 20013417923 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 7,094.44                   

นครราชสีมา 20013417923 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เมย. 61 6,219.81                   

นครราชสีมา 20013418500 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมนครราชสีมา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  มค. 61 11,950.44                 

นครราชสีมา 20013418500 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมนครราชสีมา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  มีค. 61 18,883.97                 

นครราชสีมา 20013418500 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมนครราชสีมา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  เมย. 61 22,778.37                 

นครราชสีมา 20013294542 ศูนย์วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค. 61 670,669.67               

นครราชสีมา 20013294563 ศูนย์โรคปากและเท้าเปื่อย ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค. 61 617,871.05               

นครราชสีมา 20013294595 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 310,701.15               

นครราชสีมา 20013294633 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 144,522.30               

นครราชสีมา 20013294666 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กพ. 61 350,064.31               

นครราชสีมา 20013294666 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 408,811.45               

นครราชสีมา 20013294706 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุส าหรับสัตว์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ มีค. 61 248,660.46               

นครราชสีมา 20013334484 ส านักงานเทคโนโลยีชีวะภัณฑสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 46,047.86                 

นครราชสีมา 20013334535 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค. 61 115,272.29               

นครราชสีมา 20013334574 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 3,704.24                   

นครราชสีมา 20013334616 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 31,408.44                 

นครราชสีมา 20013334647 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 16,639.15                 

นครราชสีมา 20013334688 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 17,052.66                 

นครราชสีมา 20013334727 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 7,230.86                   

นครราชสีมา 20013334747 ส านักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 4,515.55                   

นครราชสีมา 20013334784 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 47,897.69                 

นครราชสีมา 20013334828 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 80,341.46                 
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นครราชสีมา 20013354963 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เมย. 61 334.10                     

นครราชสีมา 20013368199 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปากช่อง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มีค. 61 1,176.64                   

นครราชสีมา 20013368199 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปากช่อง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมย. 61 1,489.58                   

นครราชสีมา 20013394134 โรงสูบน้ าสถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร มีค. 61 5,421.40                   

นครราชสีมา 20013394134 โรงสูบน้ าสถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เมย. 61 6,171.65                   

นครราชสีมา 20013394168 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา กพ. 61 334.10                     

นครราชสีมา 20013394168 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา มีค. 61 334.10                     

นครราชสีมา 20013475031 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม มีค. 61 24,374.43                 

นครราชสีมา 20013475074 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีค. 61 144,084.33               

นครราชสีมา 20013497593 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุส าหรับสัตว์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ มีค. 61 7,138.58                   

นครราชสีมา 20013500838 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เมย. 61 55,738.71                 

นครราชสีมา 20013501185 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  มีค. 61 19,840.80                 

นครราชสีมา 20013501185 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  เมย. 61 19,856.85                 

นครราชสีมา 20013501212 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา มีค. 61 8,181.71                   

นครราชสีมา 20013581498 ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์สีค้ิว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมย. 61 1,049.52                   

นครราชสีมา 20013664657 ส านักงานปศุสัตว์ด่านขุนทด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมย. 61 899.81                     

นครราชสีมา 20013205375 สนง.ปศุสัตว์ อ.บัวใหญ่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มีค. 61 1,983.85                   

นครราชสีมา 20013205375 สนง.ปศุสัตว์ อ.บัวใหญ่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมย. 61 2,098.02                   

นครราชสีมา 20013820241 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอแก้งสนามนาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มีค. 61 575.67                     

นครราชสีมา 20013820241 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอแก้งสนามนาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมย. 61 518.80                     

นครราชสีมา 20013996301 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิมาย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมย. 61 522.10                     

นครราชสีมา 20014015359 ส านักงานด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา สาขาปั ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา มีค. 61 1,625.97                   

นครราชสีมา 20014015359 ส านักงานด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา สาขาปั ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา เมย. 61 1,477.54                   

บุรีรัมย์ 20013261255 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 15,100.94                 
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บุรีรัมย์ 20013327891 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 509.83                     

บุรีรัมย์ 20014414889 ส.น.ง.ปศุสัตว์อ าเภอห้วยราช ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 1,010.39                   

บุรีรัมย์ 20014414889 ส.น.ง.ปศุสัตว์อ าเภอห้วยราช ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 871.28                     

บุรีรัมย์ 20013604219 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 927.88                     

บุรีรัมย์ 20013604219 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 779.43                     

บุรีรัมย์ 20013849331 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพุทไธสง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 217.97                     

บุรีรัมย์ 20013849331 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพุทไธสง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 184.93                     

บุรีรัมย์ 20013197988 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนางรอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 1,589.86                   

บุรีรัมย์ 20013197988 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนางรอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 1,379.23                   

บุรีรัมย์ 20014095646 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ปะค า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 836.50                     

บุรีรัมย์ 20014095646 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ปะค า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 762.61                     

บุรีรัมย์ 20014098554 สถานกักสัตว์บุรีรัมย์ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ เมย. 61 4,787.50                   

บุรีรัมย์ 20014105607 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ เมย. 61 27,239.29                 

บุรีรัมย์ 20014105940 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ เมย. 61 12,233.91                 

บุรีรัมย์ 20013901302 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพลับพลาชัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 662.61                     

บุรีรัมย์ 20013901302 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพลับพลาชัย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 645.23                     

บุรีรัมย์ 20013121390 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอละหานทราย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 936.50                     

บุรีรัมย์ 20013121390 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอละหานทราย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 753.92                     

บุรีรัมย์ 20013129890 ศูนย์พัฒนาโนนดินแดง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 679.14                     

บุรีรัมย์ 20013236246 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านกรวด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มีค. 61 819.12                     

บุรีรัมย์ 20013236246 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านกรวด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เมย. 61 732.16                     

สุรินทร์ 20013903877 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสุรินทร์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 697.38                     

สุรินทร์ 20013905210 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 17,089.57                 

สุรินทร์ 20014008088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) มีค. 61 121,320.85               
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สุรินทร์ 20014008088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เมย. 61 108,466.41               

สุรินทร์ 20014041846 ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ เมย. 61 26,572.27                 

สุรินทร์ 20017706964 ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ เมย. 61 126.85                     

สุรินทร์ 20014074912 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจอมพระ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 749.57                     

สุรินทร์ 20014397616 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าตูม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 627.84                     

สุรินทร์ 20014065745 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชุมพลบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 707.22                     

สุรินทร์ 20013993027 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราสาท ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 49.39                       

สุรินทร์ 20013999354 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราสาท ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 1,796.26                   

สุรินทร์ 20014025598 สถานกักกันสัตว์สุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ กพ. 61 4,147.18                   

สุรินทร์ 20014025598 สถานกักกันสัตว์สุรินทร์ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ มีค. 61 3,949.77                   

สุรินทร์ 20013409538 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกาบเชิง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 2,316.22                   

สุรินทร์ 20017231598  ด่านกักสัตว์สุรินทร์ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ กพ. 61 217.97                     

สุรินทร์ 20017231598  ด่านกักสัตว์สุรินทร์ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ มีค. 61 125.43                     

สุรินทร์ 20017231598  ด่านกักสัตว์สุรินทร์ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ เมย. 61 115.51                     

สุรินทร์ 20017576434 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพนมดงรัก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 386.56                     

สุรินทร์ 20014062700 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสังขะจังหวัดสุรินทร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เมย. 61 562.62                     

นครนายก 20000537107 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เมย. 61 9,404.13                   

นครนายก 20000406880 ด่านกักกันสัตว์นครนายก ด่านกักกันสัตว์นครนายก เมย. 61 6,472.58                   

นครนายก 20001167597 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กพ. 61 334.10                     

นครนายก 20001167597 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มีค. 61 334.10                     

นครนายก 20001167597 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เมย. 61 334.10                     

ปทุมธานี 20001083508 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองเสือ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เมย. 61 811.54                     

ปทุมธานี 20000968947 ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์กรมปศุสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีค. 61 334,904.79               

ปทุมธานี 20000968947 ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์กรมปศุสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เมย. 61 302,698.32               
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ปทุมธานี 20000968955 ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 เมย. 61 75,310.49                 

ปทุมธานี 20000972999 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เมย. 61 20,535.93                 

ปทุมธานี 20000973455 ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีค. 61 682,579.48               

ปทุมธานี 20000973463 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ มีค. 61 75,730.26                 

ปทุมธานี 20020546570 กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน มีค. 61 4,980.78                   

ปราจีนบุรี 20000591319 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เมย. 61 4,756.31                   

ปราจีนบุรี 20000907588 ศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์ปีก ศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์ปีก เมย. 61 61,231.97                 

ปราจีนบุรี 20020738233 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี เมย. 61 18,680.32                 

ปราจีนบุรี 20020958876 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี เมย. 61 1,856.69                   

ปราจีนบุรี 20001008521 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาดี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มีค. 61 927.88                     

ปราจีนบุรี 20001008521 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาดี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เมย. 61 907.82                     

ปราจีนบุรี 20001280538 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีมหาโพธิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เมย. 61 2,279.72                   

พระนครศรีอยุธยา 20000677121 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมย. 61 14,605.04                 

พระนครศรีอยุธยา 20000677127 ปศุสัตว์ เขต 1(ศูนย์ผสมเทียม) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมย. 61 338.11                     

พระนครศรีอยุธยา 20000510660 สถานีผสมเทียม อ.บางปะหัน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมย. 61 1,297.31                   

พระนครศรีอยุธยา 20001370979 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมย. 61 1,288.61                   

พระนครศรีอยุธยา 20000952503 ส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กพ. 61 819.56                     

พระนครศรีอยุธยา 20000952503 ส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค. 61 823.56                     

พระนครศรีอยุธยา 20001033421 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอลาดบัวหลวง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมย. 61 472.52                     

สระแก้ว 20000826796 ด่านกักสัตว์ภายในประเทศด่านล าสะโตน ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มค. 61 2,311.23                   

สระแก้ว 20000826796 ด่านกักสัตว์ภายในประเทศด่านล าสะโตน ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว กพ. 61 1,672.53                   

สระแก้ว 20000826796 ด่านกักสัตว์ภายในประเทศด่านล าสะโตน ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มีค. 61 2,089.77                   

สระแก้ว 20000839726 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มค. 61 9,614.00                   

สระแก้ว 20000839726 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว กพ. 61 9,742.40                   
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สระแก้ว 20000839726 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มีค. 61 12,960.09                 

สระแก้ว 20000839726 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เมย. 61 10,777.52                 

สระแก้ว 20000849049 ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว กพ. 61 1,755.84                   

สระแก้ว 20000849049 ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มีค. 61 2,138.95                   

สระแก้ว 20000849049 ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เมย. 61 2,011.26                   

สระแก้ว 20000966674 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เมย. 61 12,330.19                 

สระแก้ว 20000971919 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว มีค. 61 44,312.58                 

สระบุรี 20000697545 ส านักงานปศุสัตว์ จ.สระบุรี(อาคารหลังใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เมย. 61 8,587.71                   

สระบุรี 20000697555 ส านักงานปศุสัตว์ จ.สระบุรี(อาคารหลังเก่า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เมย. 61 4,957.07                   

สระบุรี 20019316160 ส านักงานเทคโนโลยีชีวะภัณฑสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เมย. 61 1,527.71                   

สระบุรี 20016507190 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านหมอ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เมย. 61 297.31                     

สระบุรี 20021328115 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอนพุด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เมย. 61 158.48                     

สระบุรี 20000774414 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแก่งคอย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มีค. 61 2,115.52                   

สระบุรี 20000774414 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแก่งคอย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เมย. 61 2,329.89                   

สระบุรี 20000778563 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง กพ. 61 92,347.70                 

สระบุรี 20000778563 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง มีค. 61 115,038.12               

สระบุรี 20001234646 ปศุสัตว์อ าเภอวังม่วง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เมย. 61 2,060.80                   

สระบุรี 20021082678 ส านักงานปศุสัตว์ จ.สระบุรี(อาคารหลังใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เมย. 61 194.72                     

อ่างทอง 20000732559 ส านักงานปศุสัตว์อ่างทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มค. 61 5,481.61                   

อ่างทอง 20000732559 ส านักงานปศุสัตว์อ่างทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มีค. 61 9,395.02                   

อ่างทอง 20000732559 ส านักงานปศุสัตว์อ่างทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เมย. 61 8,231.95                   

อ่างทอง 20000732578 คอกพักสัตว์ปศุสัตว์อ่างทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มีค. 61 49.39                       

อ่างทอง 20000732578 คอกพักสัตว์ปศุสัตว์อ่างทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เมย. 61 49.39                       

อ่างทอง 20000644068 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวิเศษชัยชาญ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เมย. 61 806.06                     
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อ่างทอง 20001356764 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เมย. 61 831.58                     

จันทบุรี 20001934187 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมย. 61 12,474.64                 

จันทบุรี 20002083803 ศูนย์อนุรักษ์ขยายพันธ์ผ้ึงที่ 4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี กพ. 61 5,148.58                   

จันทบุรี 20002083803 ศูนย์อนุรักษ์ขยายพันธ์ผ้ึงที่ 4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีค. 61 7,026.23                   

จันทบุรี 20002083803 ศูนย์อนุรักษ์ขยายพันธ์ผ้ึงที่ 4 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมย. 61 8,478.62                   

จันทบุรี 20002118849 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เมย. 61 43,085.09                 

จันทบุรี 20020973720 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีค. 61 194.85                     

จันทบุรี 20020973720 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมย. 61 247.72                     

จันทบุรี 20001863034 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฎ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีค. 61 386.56                     

จันทบุรี 20001863034 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฎ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมย. 61 406.41                     

จันทบุรี 20001672464 สนง.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี กพ. 61 4,532.92                   

จันทบุรี 20001672464 สนง.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีค. 61 4,920.60                   

จันทบุรี 20001672464 สนง.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมย. 61 4,136.10                   

จันทบุรี 20002456440 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีค. 61 827.57                     

จันทบุรี 20002456440 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมย. 61 855.68                     

จันทบุรี 20002302934 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี มีค. 61 69.22                       

จันทบุรี 20001849596 ส านักงานปศุสัตว์ อ.โป่งน้ าร้อน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มีค. 61 201.46                     

จันทบุรี 20001849596 ส านักงานปศุสัตว์ อ.โป่งน้ าร้อน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมย. 61 102.29                     

ฉะเชิงเทรา 20001806318 ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา เมย. 61 2,854.46                   

ฉะเชิงเทรา 20002042482 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค. 61 16,972.16                 

ฉะเชิงเทรา 20002214145 ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา เมย. 61 2,112.31                   

ฉะเชิงเทรา 20019325875 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค. 61 3,598.51                   

ฉะเชิงเทรา 20021126815 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค. 61 1,258.17                   

ฉะเชิงเทรา 20021126815 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมย. 61 1,010.39                   
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ฉะเชิงเทรา 20021687107 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(กรมปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมย. 61 11,096.31                 

ฉะเชิงเทรา 20002107533 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมย. 61 311.06                     

ฉะเชิงเทรา 20002107958 ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา เมย. 61 8,233.86                   

ฉะเชิงเทรา 20002562842 หน่วยงานกรมปศุสัตว์ศูนย์ศึกษา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค. 61 9,796.41                   

ฉะเชิงเทรา 20002562842 หน่วยงานกรมปศุสัตว์ศูนย์ศึกษา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมย. 61 9,135.03                   

ฉะเชิงเทรา 20002563022 ธนาคารข้าวหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค. 61 294.00                     

ฉะเชิงเทรา 20002563022 ธนาคารข้าวหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมย. 61 350.20                     

ชลบุรี 20001590194 บ้านพักสถานีตรวจโรคสัตว์จังหวัดชลบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 426.22                     

ชลบุรี 20001618242 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 2,681.16                   

ชลบุรี 20001618291 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 5,144.57                   

ชลบุรี 20001620343 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 3,391.30                   

ชลบุรี 20001620388 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 723.27                     

ชลบุรี 20021390102 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองชลบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 323.75                     

ชลบุรี 20021059248 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี มีค. 61 15,387.86                 

ชลบุรี 20002223237 สนง.ปศุสัตว์ อ าเภอศรีราชา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 671.31                     

ชลบุรี 20002567885 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ่อทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 1,809.93                   

ชลบุรี 20002605509 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี เมย. 61 8,330.15                   

ชลบุรี 20002606185 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เมย. 61 122,435.12               

ชลบุรี 20001476303 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพานทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เมย. 61 1,323.39                   

ตราด 20002137575 สนง.ปศุสัตว์ จ.ตราด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เมย. 61 5,636.70                   

ตราด 20002329148  ด่านกักกันสัตว์ตราด อาคารส านักงาน ด่านกักกันสัตว์ตราด กพ. 61 1,498.40                   

ตราด 20002329148  ด่านกักกันสัตว์ตราด อาคารส านักงาน ด่านกักกันสัตว์ตราด มีค. 61 1,444.64                   

ตราด 20002329148  ด่านกักกันสัตว์ตราด อาคารส านักงาน ด่านกักกันสัตว์ตราด เมย. 61 1,536.10                   

ตราด 20020705899 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาสมิง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เมย. 61 485.21                     
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ตราด 20002006454  ด่านกักกันสัตว์ตราด ศูนย์รวมราชการฯ ด่านกักกันสัตว์ตราด กพ. 61 1,485.58                   

ตราด 20002006454  ด่านกักกันสัตว์ตราด ศูนย์รวมราชการฯ ด่านกักกันสัตว์ตราด มีค. 61 1,613.96                   

ตราด 20002006454  ด่านกักกันสัตว์ตราด ศูนย์รวมราชการฯ ด่านกักกันสัตว์ตราด เมย. 61 1,758.37                   

ตราด 20017419851 ด่านกักกันสัตว์ตราด จุดตรวจเขาล้าน ด่านกักกันสัตว์ตราด กพ. 61 383.26                     

ตราด 20017419851 ด่านกักกันสัตว์ตราด จุดตรวจเขาล้าน ด่านกักกันสัตว์ตราด มีค. 61 436.16                     

ตราด 20017419851 ด่านกักกันสัตว์ตราด จุดตรวจเขาล้าน ด่านกักกันสัตว์ตราด เมย. 61 393.17                     

ระยอง 20001960556 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เมย. 61 18,294.07                 

ระยอง 20002001222 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง เมย. 61 6,580.90                   

ระยอง 20002001281 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง เมย. 61 10,140.94                 

กาญจนบุรี 20003232806 สนง.ผสมเทียมจ.กาญจนบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีค. 61 9,399.59                   

กาญจนบุรี 20003232806 สนง.ผสมเทียมจ.กาญจนบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เมย. 61 8,843.12                   

กาญจนบุรี 20003232887 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีค. 61 8,054.07                   

กาญจนบุรี 20003232887 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เมย. 61 9,212.58                   

กาญจนบุรี 20003232917 อาคารโรงเก็บพัสดุส านักงานปศุสัตว์ กจ. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีค. 61 49.39                       

กาญจนบุรี 20003232917 อาคารโรงเก็บพัสดุส านักงานปศุสัตว์ กจ. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เมย. 61 49.39                       

กาญจนบุรี 20003242948 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีค. 61 775.63                     

กาญจนบุรี 20003242948 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เมย. 61 758.26                     

กาญจนบุรี 20003113668 หน่วยผสมเทียมอ าเภอพนมทวน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เมย. 61 923.45                     

กาญจนบุรี 20002933641 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอห้วยกระเจา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีค. 61 787.45                     

กาญจนบุรี 20002933641 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอห้วยกระเจา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เมย. 61 683.16                     

กาญจนบุรี 20002822152 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ตค. 60 2,448.46                   

กาญจนบุรี 20002822152 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี พย. 60 2,448.46                   

กาญจนบุรี 20002822152 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ธค. 60 2,235.81                   

กาญจนบุรี 20002822152 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี มค. 61 1,810.54                   
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กาญจนบุรี 20002822152 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี กพ. 61 1,666.11                   

กาญจนบุรี 20002822152 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี มีค. 61 2,681.16                   

กาญจนบุรี 20002822152 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี เมย. 61 1,758.37                   

กาญจนบุรี 20016828613 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี เมย. 61 940.83                     

กาญจนบุรี 20002968904 ด่านกักสัตว์อ าเภอสังขละบุรี ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี มีค. 61 3,530.93                   

กาญจนบุรี 20003362457 ส านักงานปศุสัตว์ อ.บ่อพลอย ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี มีค. 61 1,896.60                   

กาญจนบุรี 20003362457 ส านักงานปศุสัตว์ อ.บ่อพลอย ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี เมย. 61 2,115.52                   

กาญจนบุรี 20003543085 อาคารศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีค. 61 1,097.33                   

กาญจนบุรี 20003543085 อาคารศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เมย. 61 1,097.33                   

กาญจนบุรี 20017163594 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองปรือ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีค. 61 736.52                     

กาญจนบุรี 20017163594 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองปรือ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เมย. 61 766.94                     

กาญจนบุรี 20003486353 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่ามะกา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีค. 61 2,159.58                   

นครปฐม 20002802562 ส านักงานปศุสัตว์ จ.นครปฐม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 7,246.75                   

นครปฐม 20002802562 ส านักงานปศุสัตว์ จ.นครปฐม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เมย. 61 6,412.08                   

นครปฐม 20002856339 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 26,029.46                 

นครปฐม 20019409503 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มค. 61 1,323.61                   

นครปฐม 20019409503 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กพ. 61 941.04                     

นครปฐม 20019409503 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 1,471.39                   

นครปฐม 20021432528 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 มีค. 61 8,602.04                   

นครปฐม 20002847835 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอนตูม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 762.61                     

นครปฐม 20002847835 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอนตูม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เมย. 61 962.58                     

นครปฐม 20003145989 ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์อ าเภอสามพราน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 528.71                     

นครปฐม 20003145989 ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์อ าเภอสามพราน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เมย. 61 469.21                     

นครปฐม 20003418355 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 3,045.98                   
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นครปฐม 20003418355 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เมย. 61 2,854.42                   

นครปฐม 20003418432 ด่านกักสัตว์นครปฐม ด่านกักกันสัตว์นครปฐม มีค. 61 2,220.42                   

นครปฐม 20003418432 ด่านกักสัตว์นครปฐม ด่านกักกันสัตว์นครปฐม เมย. 61 1,969.57                   

นครปฐม 20017591740 ด่านกักสัตว์นครปฐม ด่านกักกันสัตว์นครปฐม มีค. 61 499.53                     

นครปฐม 20017591740 ด่านกักสัตว์นครปฐม ด่านกักกันสัตว์นครปฐม เมย. 61 492.39                     

นครปฐม 20018319054 ด่านกักสัตว์นครปฐม ด่านกักกันสัตว์นครปฐม มีค. 61 3,940.16                   

นครปฐม 20016691349 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนครชัยศรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 1,577.84                   

นครปฐม 20003594998 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอพุทธมณฑล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 1,541.73                   

นครปฐม 20003471259 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางเลน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีค. 61 879.97                     

นครปฐม 20003471259 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางเลน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เมย. 61 723.48                     

สมุทรสาคร 20003487922 ส านักงานปศุสัตว์ จ.สมุทรสาคร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมย. 61 9,559.22                   

สมุทรสาคร 20003516810 สนง.ปศุสัตว์อ าเภอกระทุ่มแบน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร เมย. 61 459.30                     

สุพรรณบุรี 20002661896 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เมย. 61 18,289.14                 

สุพรรณบุรี 20002871187 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เมย. 61 1,492.93                   

สุพรรณบุรี 20019335095 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เมย. 61 2,790.56                   

สุพรรณบุรี 20002838223 ส านักงานปศุสัตว์อเภอบางปลาม้า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เมย. 61 320.45                     

สุพรรณบุรี 20017923139 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอนเจดีย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เมย. 61 412.86                     

สุพรรณบุรี 20003157108 จุดตรวจด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี เมย. 61 1,823.61                   

สุพรรณบุรี 20003439614 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออู่ทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เมย. 61 3,908.04                   

สุพรรณบุรี 20003064035 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสองพี่น้อง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มีค. 61 2,259.89                   

สุพรรณบุรี 20003064035 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสองพี่น้อง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เมย. 61 1,473.53                   

สุพรรณบุรี 20003583330 อาคารฝึกอบรมฯ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี เมย. 61 334.10                     

สุพรรณบุรี 20003583495 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี เมย. 61 22,242.40                 

สุพรรณบุรี 20003590370 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี เมย. 61 6,375.48                   
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ชุมพร 20003812763 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร มีค. 61 8,478.62                   

ชุมพร 20018533081 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองชุมพร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เมย. 61 976.02                     

ชุมพร 20003900801 ด่านกักกันสัตว์ชุมพร ด่านกักกันสัตว์ชุมพร เมย. 61 1,014.75                   

ชุมพร 20004137893 สถานีอาหารสัตว์ชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร มีค. 61 1,405.33                   

ชุมพร 20004155149 สถานีอาหารสัตว์ชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร มีค. 61 8,063.36                   

ชุมพร 20003914016 สถานกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ มีค. 61 2,917.87                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20003963964 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค. 61 16,519.20                 

ประจวบคีรีขันธ์ 20004376429 ด่านกักกันสัตว์(ด่านสิงขร) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ มีค. 61 55.99                       

ประจวบคีรีขันธ์ 20004376429 ด่านกักกันสัตว์(ด่านสิงขร) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 55.99                       

ประจวบคีรีขันธ์ 20004103034  ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ (ห้วยยาง) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ มีค. 61 7,094.44                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20004103034  ด่านกักกันสัตว์ประจวบฯ (ห้วยยาง) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 5,813.79                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20018582899 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 462.60                     

ประจวบคีรีขันธ์ 20004187449 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค. 61 1,754.36                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20004187449 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 2,007.14                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20004187526 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 3,908.85                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20004188535 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 669.55                     

ประจวบคีรีขันธ์ 20003815282 สนง. ปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กพ. 61 92.36                       

ประจวบคีรีขันธ์ 20003815282 สนง. ปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค. 61 65.91                       

ประจวบคีรีขันธ์ 20003815282 สนง. ปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 475.82                     

ประจวบคีรีขันธ์ 20017844180 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค. 61 1,249.48                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20017844180 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 1,010.39                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20021007963 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมย. 61 1,432.28                   

ประจวบคีรีขันธ์ 20003926412 ศูนย์ถ่ายทอดเทดโนโลยีเขาไชยราช ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ กพ. 61 12,312.54                 

ประจวบคีรีขันธ์ 20003926412 ศูนย์ถ่ายทอดเทดโนโลยีเขาไชยราช ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ มีค. 61 11,925.36                 
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เพชรบุรี 20004224951 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 1,088.64                   

เพชรบุรี 20004224971 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 4,053.98                   

เพชรบุรี 20004224990 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 4,528.33                   

เพชรบุรี 20004159180 สถานีผสมเทียมท่ายาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มีค. 61 962.58                     

เพชรบุรี 20004159180 สถานีผสมเทียมท่ายาง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 914.74                     

เพชรบุรี 20004310054 ส านักงานสถานีผสมเทียม อ.เขาย้อย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 49.39                       

เพชรบุรี 20003862896 หน่วยปศุสัตว์โครงการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี กพ. 61 3,214.75                   

เพชรบุรี 20003862896 หน่วยปศุสัตว์โครงการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มีค. 61 3,264.92                   

เพชรบุรี 20003862896 หน่วยปศุสัตว์โครงการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 3,524.90                   

เพชรบุรี 20003911294 ด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศด่านเพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี มีค. 61 16,024.47                 

เพชรบุรี 20004414243 ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี มีค. 61 6,277.57                   

เพชรบุรี 20018596023 ด่านกักสัตว์เพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี มีค. 61 16,432.53                 

เพชรบุรี 20018610270 หน่วยปศุสัตว์โครงการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 177.59                     

เพชรบุรี 20018612177 หน่วยปศุสัตว์โครงการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 11.11                       

เพชรบุรี 20020388930 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชะอ า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี มีค. 61 1,101.90                   

เพชรบุรี 20020388930 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชะอ า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เมย. 61 1,127.98                   

ระนอง 20004205026 ด่านกักกันสัตว์ระนอง ด่านกักกันสัตว์ระนอง มีค. 61 2,854.42                   

ระนอง 20004205026 ด่านกักกันสัตว์ระนอง ด่านกักกันสัตว์ระนอง เมย. 61 2,786.00                   

ระนอง 20004358281 ส านักงานปศุสัตว์ระนอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง มีค. 61 5,043.76                   

ระนอง 20004358281 ส านักงานปศุสัตว์ระนอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง เมย. 61 4,300.28                   

ระนอง 20020285535 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองระนอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง มีค. 61 1,409.33                   

ระนอง 20020285535 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองระนอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง เมย. 61 1,084.37                   

ราชบุรี 20003298753 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านโป่ง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เมย. 61 1,036.47                   

ราชบุรี 20004323138 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ.ราชบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เมย. 61 22,065.73                 
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ราชบุรี 20004340836 สถานีผสมเทียม ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี  เมย. 61 2,653.74                   

ราชบุรี 20004359053 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เมย. 61 883.76                     

ราชบุรี 20004327393 ที่ว่าการ อ.ปากท่อ(ห้องปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เมย. 61 919.30                     

ราชบุรี 20003745287 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี เมย. 61 5,772.86                   

ราชบุรี 20021210190 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธาราม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เมย. 61 1,978.69                   

ราชบุรี 20004163769 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินสะดวก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีค. 61 953.88                     

ราชบุรี 20003796452 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสัตว์หนองกวาง ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสัตว์หนองกวาง มีค. 61 5,260.93                   

ราชบุรี 20003819622 ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี มีค. 61 2,180.46                   

ราชบุรี 20003822900 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เมย. 61 83,757.04                 

ราชบุรี 20003829783 ศูนย์วิจัยบ ารุงพันธ์สัตว์หนองกวาง ศูนย์วิจัยบ ารุงพันธ์สัตว์หนองกวาง เมย. 61 65,689.01                 

ราชบุรี 20018049418 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจอมบึง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีค. 61 1,361.19                   

สมุทรสงคราม 20003845377 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เมย. 61 3,652.08                   

กระบี่ 20009071960 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มีค. 61 7,298.25                   

กระบี่ 20009071960 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เมย. 61 8,062.94                   

กระบี่ 20009148826 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่ เมย. 61 17,702.37                 

กระบี่ 20020996265 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและส านักงานประมงอ าเภอเมืองกระบี่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เมย. 61 1,044.25                   

กระบี่ 20010784017 ปศุสัตว์อ าเภอคลองท่อม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มีค. 61 947.95                     

กระบี่ 20010784017 ปศุสัตว์อ าเภอคลองท่อม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เมย. 61 959.98                     

กระบี่ 20009173265 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทับ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มีค. 61 1,124.47                   

กระบี่ 20009173265 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าทับ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เมย. 61 935.92                     

ตรัง 20009311757 ส านักงานปศุสัตว์ จ.ตรัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง มีค. 61 9,273.01                   

ตรัง 20009311801 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองตรัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง มีค. 61 7,456.56                   

ตรัง 20008161932 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกันตัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง มีค. 61 749.57                     

ตรัง 20008161932 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกันตัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง เมย. 61 840.84                     
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ตรัง 20009221034 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ห้วยยอด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง มีค. 61 528.71                     

ตรัง 20009221034 ส านักงานปศุสัตว์ อ.ห้วยยอด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง เมย. 61 446.07                     

ตรัง 20009293071 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง มีค. 61 10,460.61                 

ตรัง 20009262077 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง เมย. 61 2,500.62                   

ตรัง 20008869921 ส านักงานส่วนอ าเภอย่านตาขาว(ปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง มีค. 61 439.46                     

ตรัง 20008869921 ส านักงานส่วนอ าเภอย่านตาขาว(ปศุสัตว์) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง เมย. 61 1,214.71                   

นครศรีธรรมราช 20009123936 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมย. 61 26,323.12                 

นครศรีธรรมราช 20006834656 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่อนพิบูลย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค. 61 59.31                       

นครศรีธรรมราช 20006834656 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่อนพิบูลย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมย. 61 79.15                       

นครศรีธรรมราช 20008176068 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์นครศรีธรรรมราช ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์นครศรีธรรรมราช กพ. 61 32,711.76                 

นครศรีธรรมราช 20008176068 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์นครศรีธรรรมราช ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์นครศรีธรรรมราช มีค. 61 20,190.72                 

นครศรีธรรมราช 20008176068 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์นครศรีธรรรมราช ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์นครศรีธรรรมราช เมย. 61 16,761.85                 

นครศรีธรรมราช 20008177825 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช เมย. 61 3,368.02                   

นครศรีธรรมราช 20008930715 ส านักงานตลาดกลางโคกระบือ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค. 61 1,685.76                   

นครศรีธรรมราช 20008930715 ส านักงานตลาดกลางโคกระบือ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมย. 61 1,884.37                   

นครศรีธรรมราช 20009237113 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน เมย. 61 91,651.66                 

นครศรีธรรมราช 20016215467 ส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค. 61 1,101.68                   

นครศรีธรรมราช 20016215467 ส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมย. 61 1,145.16                   

นครศรีธรรมราช 20009109697 ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอนบพิต า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค. 61 470.50                     

นครศรีธรรมราช 20009109697 ส านักงานปศุสัตว์ อ าเภอนบพิต า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมย. 61 454.47                     

นครศรีธรรมราช 20008734964 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสิชล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมย. 61 1,686.17                   

พังงา 20008392595 ที่ท าการสัตวแพทย์จังหวัดพังงา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา เมย. 61 10,567.22                 

ภูเก็ต 20008388386 ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มีค. 61 9,686.93                   

สุราษฎร์ธานี 20008835946 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมย. 61 14,207.83                 
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สุราษฎร์ธานี 20009097068 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์กรมปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมย. 61 8,847.70                   

สุราษฎร์ธานี 20009097607 ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 เมย. 61 23,208.94                 

สุราษฎร์ธานี 20009104407 ส านักงานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมย. 61 1,642.04                   

สุราษฎร์ธานี 20008515374 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านนาสาร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมย. 61 208.08                     

สุราษฎร์ธานี 20008610139 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพุนพิน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมย. 61 614.80                     

สุราษฎร์ธานี 20009355364 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี ชีวภาพ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี เมย. 61 21,715.69                 

สุราษฎร์ธานี 20009355636 สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ สฎ. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี เมย. 61 14,077.17                 

สุราษฎร์ธานี 20009357459 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี เมย. 61 43,990.85                 

สุราษฎร์ธานี 20009357539 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ สฎ. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี เมย. 61 63,830.53                 

สุราษฎร์ธานี 20008957295 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎรธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎรธานี เมย. 61 16,759.52                 

สุราษฎร์ธานี 20019737062 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ธค. 60 558.28                     

สุราษฎร์ธานี 20019737062 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มค. 61 566.97                     

สุราษฎร์ธานี 20019737062 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี กพ. 61 910.40                     

สุราษฎร์ธานี 20019737062 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีค. 61 1,071.25                   

สุราษฎร์ธานี 20019737062 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมย. 61 1,123.41                   

นราธิวาส 20007882453 ส านักงานปศุสัตว์จังหวักนราธิวาส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 12,514.83                 

นราธิวาส 20007882453 ส านักงานปศุสัตว์จังหวักนราธิวาส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 10,913.85                 

นราธิวาส 20007968890 ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตค. 60 771.42                     

นราธิวาส 20007968890 ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พย. 60 691.18                     

นราธิวาส 20007968890 ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ธค. 60 739.32                     

นราธิวาส 20007968890 ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มค. 61 675.13                     

นราธิวาส 20007968890 ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กพ. 61 771.42                     

นราธิวาส 20007968890 ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 879.74                     

นราธิวาส 20007968890 ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 827.57                     



หน่วย : บาท

หน่วยงาน

เดือน จ านวนเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างช าระของหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์

เพียงวันที่  24  เมษายน  2561

จังหวัด หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ชื่อ-สกุล
ปีงบประมาณ 2561

นราธิวาส 20007968958 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตค. 60 334.10                     

นราธิวาส 20007968958 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พย. 60 334.10                     

นราธิวาส 20007968958 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ธค. 60 334.10                     

นราธิวาส 20007968958 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มค. 61 334.10                     

นราธิวาส 20007968958 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กพ. 61 334.10                     

นราธิวาส 20007968958 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 334.10                     

นราธิวาส 20007968958 งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 334.10                     

นราธิวาส 20008093433 งานบอนสี(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 55.99                       

นราธิวาส 20008093433 งานบอนสี(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 49.39                       

นราธิวาส 20008093485 อาคารเซรามิค(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 2,662.86                   

นราธิวาส 20008093485 อาคารเซรามิค(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 1,249.48                   

นราธิวาส 20008093542 งานประมง (ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 191.53                     

นราธิวาส 20008093542 งานประมง (ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 234.50                     

นราธิวาส 20008095081 โรงผสมอาหารสัตว์(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 52.70                       

นราธิวาส 20008095081 โรงผสมอาหารสัตว์(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 49.39                       

นราธิวาส 20008095137 งานปศุสัตว์(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 122.11                     

นราธิวาส 20008095137 งานปศุสัตว์(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 158.48                     

นราธิวาส 20008096622 โรงสีข้าวฟาร์มรอตัน(งานนาข้าว)โครงการหมู ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 49.39                       

นราธิวาส 20008096622 โรงสีข้าวฟาร์มรอตัน(งานนาข้าว)โครงการหมู ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 49.39                       

นราธิวาส 20008097766 ส านักงาน(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 505.58                     

นราธิวาส 20008097766 ส านักงาน(ฟาร์มรอตันบาตู) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 553.93                     

นราธิวาส 20017706650 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองนราธิวาส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 1,088.64                   

นราธิวาส 20007496291 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 2,741.34                   

นราธิวาส 20021315208 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอระแงะ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 247.72                     
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นราธิวาส 20007568597 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์มูโน๊ะ(ตากใบ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตค. 60 2,325.32                   

นราธิวาส 20007568597 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์มูโน๊ะ(ตากใบ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พย. 60 2,480.43                   

นราธิวาส 20007568597 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์มูโน๊ะ(ตากใบ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ธค. 60 2,585.32                   

นราธิวาส 20007568597 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์มูโน๊ะ(ตากใบ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มค. 61 2,603.56                   

นราธิวาส 20007568597 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์มูโน๊ะ(ตากใบ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กพ. 61 2,462.17                   

นราธิวาส 20007568597 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์มูโน๊ะ(ตากใบ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มีค. 61 4,177.14                   

นราธิวาส 20007568597 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์มูโน๊ะ(ตากใบ) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส เมย. 61 6,731.35                   

นราธิวาส 20007593901 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส มีค. 61 7,076.79                   

นราธิวาส 20007593901 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส เมย. 61 6,434.05                   

นราธิวาส 20007954047 ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส เมย. 61 4,233.82                   

นราธิวาส 20007144795 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส เมย. 61 1,297.00                   

ปัตตานี 20007239205 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เมย. 61 7,146.41                   

ปัตตานี 20007151051 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยะรัง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เมย. 61 366.74                     

ปัตตานี 20007480164 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี เมย. 61 9,532.96                   

ปัตตานี 20021310910 ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี กพ. 61 2,375.44                   

ปัตตานี 20021310910 ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มีค. 61 2,539.12                   

ปัตตานี 20007373371 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปะนาเระ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เมย. 61 49.39                       

พัทลุง 20007227737 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองพัทลุง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เมย. 61 1,389.27                   

พัทลุง 20007985341 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เมย. 61 10,850.01                 

พัทลุง 20008020098 สถานีผสมเทียมพัทลุง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เมย. 61 2,521.46                   

พัทลุง 20018370487 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีนครินทร์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เมย. 61 879.74                     

พัทลุง 20019333601 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เมย. 61 4,186.25                   

พัทลุง 20020290710 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกงหรา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มีค. 61 855.68                     

พัทลุง 20007220013 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอควนขนุน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เมย. 61 462.60                     
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พัทลุง 20007127513 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง เมย. 61 7,820.65                   

พัทลุง 20007462259 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าพะยอม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เมย. 61 645.23                     

ยะลา 20007184049 ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ เมย. 61 49,172.79                 

ยะลา 20007519990 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองยะลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เมย. 61 1,097.33                   

ยะลา 20007520035 โรงเก็บพัสดุ สนง.ปศุสัตว์ยะลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เมย. 61 208.08                     

ยะลา 20007520077 ศูนย์สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เมย. 61 10,895.62                 

ยะลา 20010803567 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เมย. 61 413.01                     

ยะลา 20019997493 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยะหา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา มีค. 61 370.04                     

ยะลา 20019997493 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยะหา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เมย. 61 333.69                     

ยะลา 20018088779 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เมย. 61 522.10                     

ยะลา 20008008181 ด่านกักกันสัตว์เบตง ด่านกักกันสัตว์ยะลา เมย. 61 358.17                     

สงขลา 20007126544 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มค. 61 562.62                     

สงขลา 20007126544 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กพ. 61 771.28                     

สงขลา 20007126544 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มีค. 61 888.67                     

สงขลา 20007126544 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมย. 61 684.36                     

สงขลา 20008003316 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มีค. 61 11,511.73                 

สงขลา 20008003316 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมย. 61 10,709.32                 

สงขลา 20008003354 ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 สงขลา ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 เมย. 61 15,940.91                 

สงขลา 20007990557 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสิงหนคร ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมย. 61 582.85                     

สงขลา 20007548434 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา มค. 61 16,074.41                 

สงขลา 20007548434 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา กพ. 61 17,437.62                 

สงขลา 20007548434 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา มีค. 61 21,848.73                 

สงขลา 20007548434 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา เมย. 61 23,244.80                 

สงขลา 20007176097 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางกล่ า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมย. 61 862.79                     
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สงขลา 20007537930 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรัตภูมิ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมย. 61 1,571.19                   

สงขลา 20019306491  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอควนเนียง อ าเภอควนเนียง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมย. 61 49.39                       

สงขลา 20007273484 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาหม่อม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมย. 61 416.33                     

สงขลา 20020014169 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา มีค. 61 2,179.38                   

สงขลา 20020014169 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา เมย. 61 1,540.75                   

สงขลา 20020695291 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปาดังเบซาร์ ด่านกักกันสัตว์สงขลา เมย. 61 601.75                     

สงขลา 20019495619 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา มีค. 61 972.01                     

สงขลา 20019969241 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา มีค. 61 1,419.02                   

สงขลา 20019969241 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา เมย. 61 1,219.05                   

สงขลา 20017966846 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา กพ. 61 545.44                     

สงขลา 20017966846 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา มีค. 61 914.98                     

สงขลา 20007419923 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา เมย. 61 31,026.96                 

สตูล 20007367357 ส านักงานปศุสัตว์สตูล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล เมย. 61 11,552.42                 

สตูล 20007075086 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล มีค. 61 7,906.49                   

สตูล 20007075086 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล เมย. 61 6,754.58                   

สตูล 20008081423  ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านสตูล ด่านกักกันสัตว์สตูล กพ. 61 1,919.40                   

สตูล 20008081423  ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านสตูล ด่านกักกันสัตว์สตูล มีค. 61 2,494.08                   

สตูล 20008081423  ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านสตูล ด่านกักกันสัตว์สตูล เมย. 61 2,640.05                   

10,640,432.79          รวมทั้งสิ้น


