
ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

1 0200100017 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม โรงงำนวตัถุระเบดิทหำร นครสวรรค์

2 0200400013 กองทัพบก มณฑลทหำรบกที ่19 สระแกว้

3 0200400016 กองทัพบก มณฑลทหำรบกที ่14 ชลบรุี

4 0200400036 กองทัพบก หน่วยบัญชำกำรชว่ยรบที ่3 พษิณุโลก

5 0200400039 กองทัพบก มณฑลทหำรบกที ่36 เพชรบรูณ์

6 0200400040 กองทัพบก มณฑลทหำรบกที ่39 พษิณุโลก

7 0200400043 กองทัพบก มณฑลทหำรบกที ่38 น่ำน

8 0200400054 กองทัพบก มณฑลทหำรบกที ่45 สรุำษฎรธ์ำนี

9 0200400055 กองทัพบก มณฑลทหำรบกที ่42 สงขลำ

10 0200400099 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดักำญจนบรุี กำญจนบรุี

11 0200400100 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดักระบี่ กระบี่

12 0200400112 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัตำก ตำก

13 0200400113 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัตรัง ตรัง

14 0200400125 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดันครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

15 0200400138 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัพษิณุโลก พษิณุโลก

16 0200400139 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัภเูก็ต ภเูก็ต

17 0200400140 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัมหำสำรคำม มหำสำรคำม

18 0200400157 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

19 0200400160 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัสกลนคร สกลนคร

20 0200400162 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

21 0200400170 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัอำ่งทอง อำ่งทอง

22 0200400172 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

23 0200400173 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดัอยธุยำ พระนครศรอียธุยำ

24 0200400175 กองทัพบก ศนูยก์ำรทหำรมำ้ สระบรุี

25 0200400178 กองทัพบก กอ.รมน.ภำค4 สย 2 นครศรธีรรมรำช

26 0200400179 กองทัพบก กอ.รมน.ภำค4 กกล เทพสตรี นครศรธีรรมรำช

27 0200400181 กองทัพบก กองโรงงำนวตัถุระเบดิ พระนครศรอียธุยำ

28 0200400185 กองทัพบก โรงพยำบำลพระมงกฎุเกลำ้ สว่นกลำง

29 0200400189 กองทัพบก โรงพยำบำลสรุสงิหนำท สระแกว้

30 0200400191 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยอดศิร สระบรุี

31 0200400192 กองทัพบก โรงพยำบำลอำนันทมหดิล ลพบรุี

32 0200400194 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยจักรพงษ์ ปรำจนีบรุี

33 0200400195 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยสรุสหี์ กำญจนบรุี

34 0200400197 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยวรีวฒัน์โยธนิ สรุนิทร์

35 0200400198 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยสรรพสทิธปิระสงค์ อบุลรำชธำนี

36 0200400205 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยศรพัีชรนิทร์ ขอนแกน่

37 0200400206 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยวชริปรำกำร ตำก

38 0200400207 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยพชิยัดำบหัก อตุรดติถ์

39 0200400209 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยเม็งรำยมหำรำช เชยีงรำย

40 0200400210 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยพ่อขนุผำเมอืง เพชรบรูณ์

41 0200400211 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยจริประวตั ิ นครสวรรค์

42 0200400215 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยสรุยิพงษ์ น่ำน

43 0200400216 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยเทพสตรศีรสีนุทร นครศรธีรรมรำช

44 0200400220 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยวภิำวดรัีงสติ สรุำษฎรธ์ำนี

45 0200400221 กองทัพบก โรงพยำบำลคำ่ยวชริำวธุ นครศรธีรรมรำช

46 0200400272 กองทัพบก ส ำนักงำนสัสดจัีงหวดับงึกำฬ บงึกำฬ

47 0200500014 กองทัพเรอื ทัพเรอืภำคที ่2 สงขลำ

48 0200500015 กองทัพเรอื ทัพเรอืภำคที ่3 ภเูก็ต

49 0200500027 กองทัพเรอื กองเรอืป้องกันฝ่ัง ระยอง

50 0200500035 กองทัพเรอื กองพันทหำรรำบที ่2  กรมทหำรรำบที ่1 จันทบรุี

51 0200500071 กองทัพเรอื กรมพลำธกิำรทหำรเรอื สว่นกลำง

52 0200500087 กองทัพเรอื หน่วยเรอืรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ยตำมล ำแมน่ ้ำโขง นครพนม

53 0200500101 กองทัพเรอื กองบัญชำกำรป้องกันชำยแดนจันทบรุแีละตรำด จันทบรุี

54 0200600016 กองทัพอำกำศ กองบนิ 1 นครรำชสมีำ

55 0200600017 กองทัพอำกำศ กองบนิ 21 อบุลรำชธำนี

56 0200600020 กองทัพอำกำศ กองบนิ 4 ชยันำท

57 0200600021 กองทัพอำกำศ กองบนิ 41 เชยีงใหม่

58 0200600026 กองทัพอำกำศ กองบนิ 7 สรุำษฎรธ์ำนี

59 0200600034 กองทัพอำกำศ กองซอ่มอำกำศยำน 2 ลพบรุี

60 0200600070 กองทัพอำกำศ กองบนิ 3 สระแกว้

61 0200900000 สถำบันเทคโนโลยีป้่องกันประเทศ สถำบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ สว่นกลำง

หน่วยงำนท่ียังไม่ได้ทดสอบกระทรวงกลำโหม

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564
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