
ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

1 0700200006 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองคลัง สว่นกลำง

2 0700200019 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

3 0700200020 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันนทบรุี นนทบรุี

4 0700200021 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัปทมุธำนี ปทมุธำนี

5 0700200024 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัลพบรุี ลพบรุี

6 0700200025 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

7 0700200026 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชัยนำท ชัยนำท

8 0700200028 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชลบรุี ชลบรุี

9 0700200029 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัระยอง ระยอง

10 0700200030 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัจันทบรุี จันทบรุี

11 0700200031 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตรำด ตรำด

12 0700200034 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครนำยก นครนำยก

13 0700200035 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสระแกว้ สระแกว้

14 0700200036 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

15 0700200037 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

16 0700200038 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสรุนิทร์ สรุนิทร์

17 0700200039 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

18 0700200041 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัยโสธร ยโสธร

19 0700200042 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชัยภมูิ ชัยภมู ิ

20 0700200043 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

21 0700200045 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัขอนแกน่ ขอนแกน่

22 0700200046 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอดุรธำนี อดุรธำนี

23 0700200047 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเลย เลย

24 0700200048 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัหนองคำย หนองคำย

25 0700200049 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัมหำสำรคำม มหำสำรคำม

26 0700200051 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดักำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

27 0700200052 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสกลนคร สกลนคร

28 0700200053 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครพนม นครพนม

29 0700200054 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัมกุดำหำร มกุดำหำร

30 0700200055 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

31 0700200056 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัล ำพนู ล ำพนู

32 0700200057 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัล ำปำง ล ำปำง

33 0700200058 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

34 0700200059 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัแพร่ แพร่

35 0700200061 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพะเยำ พะเยำ

36 0700200062 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเชยีงรำย เชยีงรำย

37 0700200063 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

38 0700200064 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์

39 0700200065 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอทัุยธำนี อทัุยธำนี

40 0700200066 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

41 0700200068 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสโุขทัย สโุขทัย

42 0700200069 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพษิณุโลก พษิณุโลก

43 0700200070 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพจิติร พจิติร

44 0700200072 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัรำชบรุี รำชบรุี

45 0700200073 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดักำญจนบรุี กำญจนบรุี

46 0700200074 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

47 0700200075 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครปฐม นครปฐม

48 0700200076 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสมทุรสำคร สมทุรสำคร

49 0700200077 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

50 0700200079 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

51 0700200080 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

52 0700200081 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดักระบี่ กระบี่

53 0700200082 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพังงำ พังงำ

54 0700200083 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัภเูก็ต ภเูก็ต

55 0700200085 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัระนอง ระนอง

56 0700200086 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัชมุพร ชมุพร

57 0700200087 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสงขลำ สงขลำ

58 0700200088 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสตลู สตลู

59 0700200090 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพัทลงุ พัทลงุ

60 0700200091 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัปัตตำนี ปัตตำนี

61 0700200093 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดันรำธวิำส นรำธวิำส

62 0700200118 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดับงึกำฬ บงึกำฬ

63 0700300005 กรมชลประทำน กองกำรเงนิและบัญชี สว่นกลำง

64 0700300015 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่6 ระยอง

65 0700300021 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่3 นครพนม

66 0700300025 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่11 สงขลำ

67 0700300032 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่1 เชยีงใหม่

68 0700300033 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

69 0700300035 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนล ำพนู ล ำพนู

70 0700300036 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

71 0700300037 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่2 ล ำปำง

72 0700300038 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนล ำปำง ล ำปำง

73 0700300039 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนน่ำน น่ำน

74 0700300040 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพะเยำ พะเยำ

75 0700300041 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเชยีงรำย เชยีงรำย

76 0700300043 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

77 0700300044 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครสวรรค์ นครสวรรค์

78 0700300049 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนแพร่ แพร่

79 0700300050 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

80 0700300051 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนตำก ตำก

81 0700300054 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่5 อดุรธำนี

82 0700300055 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

83 0700300056 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอดุรธำนี อดุรธำนี

84 0700300058 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเลย เลย

85 0700300059 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนหนองคำย หนองคำย

86 0700300060 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสกลนคร สกลนคร

87 0700300062 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่6 ขอนแกน่

88 0700300064 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนขอนแกน่ ขอนแกน่

89 0700300066 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนมหำสำรคำม มหำสำรคำม

90 0700300068 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนกำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

91 0700300070 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่7 อบุลรำชธำนี

92 0700300073 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนยโสธร ยโสธร

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

93 0700300074 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

94 0700300075 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครพนม นครพนม

95 0700300076 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนมกุดำหำร มกุดำหำร

96 0700300078 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่8 นครรำชสมีำ

97 0700300079 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

98 0700300081 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

99 0700300082 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสรุนิทร์ สรุนิทร์

100 0700300083 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนศรษีะเกษ ศรสีะเกษ

101 0700300089 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนระยอง ระยอง

102 0700300091 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนตรำด ตรำด

103 0700300092 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

104 0700300095 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสระแกว้ สระแกว้

105 0700300096 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่10 ลพบรุี

106 0700300097 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

107 0700300098 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอำ่งทอง อำ่งทอง

108 0700300099 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนลพบรุี ลพบรุี

109 0700300104 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่11 นนทบรุี

110 0700300106 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนนทบรุี นนทบรุี

111 0700300110 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

112 0700300113 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอทัุยธำนี อทัุยธำนี

113 0700300114 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่13 กำญจนบรุี

114 0700300115 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนรำชบรุี รำชบรุี

115 0700300116 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนกำญจนบรุี กำญจนบรุี

116 0700300117 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

117 0700300118 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครปฐม นครปฐม

118 0700300119 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสมทุรสำคร สมทุรสำคร

119 0700300120 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

120 0700300122 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเพชรบรุี เพชรบรุี

121 0700300123 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

122 0700300124 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนระนอง ระนอง

123 0700300125 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนชมุพร ชมุพร

124 0700300126 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่15 นครศรธีรรมรำช

125 0700300128 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนกระบี่ กระบี่

126 0700300129 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพังงำ พังงำ

127 0700300132 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนตรัง ตรัง

128 0700300134 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสงขลำ สงขลำ

129 0700300137 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสตลู สตลู

130 0700300138 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพัทลงุ พัทลงุ

131 0700300139 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนปัตตำนี ปัตตำนี

132 0700300141 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนรำธวิำส นรำธวิำส

133 0700300144 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่14 เพชรบรุี

134 0700300145 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญ ่5(ล ำปำง) ล ำปำง

135 0700300510 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่10 สรุำษฎรธ์ำนี

136 0700300525 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่9 จันทบรุี

137 0700300530 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่7(ปรำจนีบรุ)ี ปรำจนีบรุี

138 0700300533 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนบงึกำฬ บงึกำฬ

139 0700300534 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่12 อตุรดติถ์

140 0700300540 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่13 ชัยภมูิ

141 0700300554 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่8 ชลบรุี

142 0700300619 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่4(อตุรดติถ)์ อตุรดติถ์

143 0700300625 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่1(เชยีงใหม)่ เชยีงใหม่

144 0700300628 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่3 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (นครสวรรค)์

นครสวรรค์

145 0700300629 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่4 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (สโุขทัย)

สโุขทัย

146 0700300630 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่5 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (หนองบัวล ำภ)ู

หนองบัวล ำภู

147 0700300631 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่6 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (ขอนแกน่)

ขอนแกน่

148 0700300633 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่8 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (สรุนิทร)์

สรุนิทร์

149 0700300634 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่9 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (ชลบรุ)ี

ชลบรุี

150 0700300637 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่12 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (สพุรรณบรุ)ี

สพุรรณบรุี

151 0700300639 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่14 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (เพชรบรุ)ี

เพชรบรุี

152 0700300640 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่15 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (สรุำษฎรธ์ำน)ี

สรุำษฎรธ์ำนี

153 0700300641 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่16 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (สงขลำ)

สงขลำ

154 0700300849 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่2 

(พระนครศรอียธุยำ)

พระนครศรอียธุยำ

155 0700300860 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่12 (เลย) เลย

156 0700300861 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดใหญท่ี ่5 (น่ำน) น่ำน

157 0700400004 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ กลุม่บรหิำรงำนคลัง สว่นกลำง

158 0700400010 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์นนทบรุี นนทบรุี

159 0700400011 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ปทมุธำนี ปทมุธำนี

160 0700400013 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์อำ่งทอง อำ่งทอง

161 0700400014 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ลพบรุี ลพบรุี

162 0700400015 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

163 0700400016 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์รำชบรุี รำชบรุี

164 0700400017 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์กำญจนบรุี กำญจนบรุี

165 0700400018 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

166 0700400019 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์นครปฐม นครปฐม

167 0700400020 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์เพชรบรุี เพชรบรุี

168 0700400021 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

169 0700400023 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

170 0700400024 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ชลบรุี ชลบรุี



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

171 0700400025 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ระยอง ระยอง

172 0700400027 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ตรำด ตรำด

173 0700400030 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์นครนำยก นครนำยก

174 0700400031 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สระแกว้ สระแกว้

175 0700400032 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สมทุรสำคร สมทุรสำคร

176 0700400033 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

177 0700400035 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สระบรุี สระบรุี

178 0700400036 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์นครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

179 0700400037 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์บรุรัีมย์ บรุรัีมย์

180 0700400038 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สรุนิทร์ สรุนิทร์

181 0700400039 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ชัยภมูิ ชัยภมู ิ

182 0700400040 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์มหำสำรคำม มหำสำรคำม

183 0700400042 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

184 0700400044 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ยโสธร ยโสธร

185 0700400045 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์อ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

186 0700400046 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์รอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

187 0700400047 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์กำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

188 0700400048 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์มกุดำหำร มกุดำหำร

189 0700400050 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

190 0700400053 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์เลย เลย

191 0700400054 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์หนองคำย หนองคำย

192 0700400055 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สกลนคร สกลนคร

193 0700400056 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์นครพนม นครพนม

194 0700400058 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ชัยนำท ชัยนำท

195 0700400059 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์อตุรดติถ์ อตุรดติถ์

196 0700400060 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์นครสวรรค์ นครสวรรค์

197 0700400061 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์อทัุยธำนี อทัุยธำนี

198 0700400062 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

199 0700400066 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์พจิติร พจิติร

200 0700400067 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

201 0700400069 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์เชยีงใหม่ เชยีงใหม่

202 0700400070 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ล ำพนู ล ำพนู

203 0700400071 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ล ำปำง ล ำปำง

204 0700400072 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์แพร่ แพร่

205 0700400074 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์พะเยำ พะเยำ

206 0700400078 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์นครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

207 0700400079 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์กระบี่ กระบี่

208 0700400080 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์พังงำ พังงำ

209 0700400081 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ภเูก็ต ภเูก็ต

210 0700400082 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

211 0700400086 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สงขลำ สงขลำ

212 0700400087 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สตลู สตลู

213 0700400088 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ตรัง ตรัง

214 0700400089 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์พัทลงุ พัทลงุ

215 0700400090 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ปัตตำนี ปัตตำนี

216 0700400091 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ยะลำ ยะลำ

217 0700400092 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์นรำธวิำส นรำธวิำส

218 0700400096 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์บงึกำฬ บงึกำฬ

219 0700500005 กรมประมง กองคลัง สว่นกลำง

220 0700500012 กรมประมง ศนูยว์จัิยและตรวจสอบคณุภำพสนิคำ้ประมงสมทุรสำคร สมทุรสำคร

221 0700500014 กรมประมง ศนูยว์จัิยและตรวจสอบคณุภำพสนิคำ้ประมงสงขลำ สงขลำ

222 0700500015 กรมประมง กองวจัิยและพัฒนำพันธกุรรมสัตวน์ ้ำ ปทมุธำนี

223 0700500016 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำพันธกุรรมสัตวน์ ้ำอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

224 0700500017 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำพันธกุรรมสัตวน์ ้ำบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

225 0700500018 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำพันธกุรรมสัตวน์ ้ำชมุพร ชมุพร

226 0700500019 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำพันธกุรรมสัตวน์ ้ำเพชรบรุี เพชรบรุี

227 0700500021 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืล ำปำง ล ำปำง

228 0700500022 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นภมูพิล 

ตำก

เชยีงใหม่

229 0700500023 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นแมก่วง 

เชยีงใหม่

เชยีงใหม่

230 0700500024 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นสริกิติ ิ ์

อตุรดติถ์

อตุรดติถ์

231 0700500026 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นป่ำสัก

ชลสทิธิ ์สระบรุี

สระบรุี

232 0700500028 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นล ำปำว 

กำฬสนิธุ์

กำฬสนิธุ์

233 0700500030 กรมประมง ศนูยป้์องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืภำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (นครรำชสมีำ)

นครรำชสมีำ

234 0700500031 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นน ้ำอนู 

สกลนคร

สกลนคร

235 0700500032 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นล ำ

นำงรอง บรุรัีมย์

บรุรัีมย์

236 0700500036 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืพัทลงุ พัทลงุ

237 0700500038 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นแกง่

กระจำน เพชรบรุี

เพชรบรุี

238 0700500040 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นวชริำ

ลงกรณ์ กำญจนบรุี

กำญจนบรุี

239 0700500041 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเลสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

240 0700500042 กรมประมง ศนูยป้์องกันและปรำบปรำมประมงทะเลเขต 3 (กระบี)่ กระบี่

241 0700500043 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเลชมุพร ชมุพร

242 0700500045 กรมประมง ศนูยป้์องกันและปรำบปรำมประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ระยอง

243 0700500046 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเลตรำด ตรำด

244 0700500049 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังจันทบรุี จันทบรุี

245 0700500050 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังระยอง ระยอง

246 0700500052 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังเขต 2 

(สมทุรสำคร)

สมทุรสำคร



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

247 0700500053 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ัง

ประจวบครีขีันธ์

ประจวบครีขีันธ์

248 0700500054 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังเขต 3 

(สรุำษฎรธ์ำน)ี

สรุำษฎรธ์ำนี

249 0700500055 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำพันธกุรรมสัตวน์ ้ำนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

250 0700500056 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงชำยฝ่ังสงขลำ สงขลำ

251 0700500057 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ัง

นรำธวิำส

นรำธวิำส

252 0700500058 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงอันดำมันตอนลำ่ง (สตลู) สตลู

253 0700500059 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังเขต 4 

(กระบี)่

กระบี่

254 0700500060 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังพังงำ พังงำ

255 0700500061 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังเขต 5 

(ภเูก็ต)

ภเูก็ต

256 0700500062 กรมประมง สถำนีวจัิยและพัฒนำประมงทะเลจังหวดัสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

257 0700500063 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำเทคโนโลยอีำหำรสัตวน์ ้ำชลบรุี ชลบรุี

258 0700500064 กรมประมง สถำนีวจัิยและพัฒนำประมงทะเลจังหวดัตรำด ตรำด

259 0700500065 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงชำยฝ่ังชมุพร ชมุพร

260 0700500067 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังตรัง ตรัง

261 0700500068 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังระนอง ระนอง

262 0700500070 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงอำ่วไทยตอนบน 

(สมทุรปรำกำร)

สมทุรปรำกำร

263 0700500071 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก 

(ระยอง)

ระยอง

264 0700500073 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงทะเลฝ่ังอันดำมัน ภเูก็ต

265 0700500074 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงอำ่วไทยตอนลำ่ง (สงขลำ) สงขลำ

266 0700500075 กรมประมง สถำนีวจัิยและพัฒนำประมงทะเลจังหวดัระนอง ระนอง

267 0700500080 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืรำชบรุี รำชบรุี

268 0700500083 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

269 0700500084 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืล ำพนู ล ำพนู

270 0700500085 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืล ำปำง ล ำปำง

271 0700500086 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 2 

(เชยีงรำย)

เชยีงรำย

272 0700500088 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 11 

(ตรัง)

ตรัง

273 0700500090 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

274 0700500091 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืชัยภมูิ ชัยภมู ิ

275 0700500092 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืเขต 2 (นครสวรรค)์ นครสวรรค์

276 0700500093 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดื

ก ำแพงเพชร

ก ำแพงเพชร

277 0700500095 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดือทัุยธำนี อทัุยธำนี

278 0700500096 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืปทมุธำนี ปทมุธำนี

279 0700500098 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดือำ่งทอง อำ่งทอง

280 0700500099 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 7 

(ชลบรุ)ี

ชลบรุี

281 0700500101 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืปัตตำนี ปัตตำนี

282 0700500102 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืนรำธวิำส นรำธวิำส

283 0700500103 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืเขต 1 (พะเยำ) พะเยำ

284 0700500104 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืพัทลงุ พัทลงุ

285 0700500108 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืสโุขทัย สโุขทัย

286 0700500109 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืเพชรบรุี เพชรบรุี

287 0700500110 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืแพร่ แพร่

288 0700500111 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดื

มหำสำรคำม

มหำสำรคำม

289 0700500112 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 5 

(ยโสธร)

ยโสธร

290 0700500113 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

291 0700500114 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืระยอง ระยอง

292 0700500115 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืตรำด ตรำด

293 0700500116 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืลพบรุี ลพบรุี

294 0700500117 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจ สงิหบ์รุี

295 0700500119 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจ นครพนม

296 0700500120 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืสงขลำ สงขลำ

297 0700500121 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืยะลำ ยะลำ

298 0700500122 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืสตลู สตลู

299 0700500123 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืสระแกว้ สระแกว้

300 0700500124 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

301 0700500127 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืสรุนิทร์ สรุนิทร์

302 0700500128 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืหนองคำย หนองคำย

303 0700500129 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 4 

(อดุรธำน)ี

อดุรธำนี

304 0700500130 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเลย เลย

305 0700500132 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดื

อ ำนำจเจรญิ

อ ำนำจเจรญิ

306 0700500133 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืกำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

307 0700500134 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืมกุดำหำร มกุดำหำร

308 0700500137 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

309 0700500138 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันนทบรุี นนทบรุี

310 0700500139 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัปทมุธำนี ปทมุธำนี

311 0700500140 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

312 0700500141 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอำ่งทอง อำ่งทอง

313 0700500142 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัลพบรุี ลพบรุี

314 0700500143 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

315 0700500144 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัชัยนำท ชัยนำท

316 0700500145 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสระบรุี สระบรุี

317 0700500146 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัชลบรุี ชลบรุี

318 0700500147 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัระยอง ระยอง

319 0700500148 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัจันทบรุี จันทบรุี



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

320 0700500149 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัตรำด ตรำด

321 0700500150 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

322 0700500152 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครนำยก นครนำยก

323 0700500153 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสระแกว้ สระแกว้

324 0700500154 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

325 0700500155 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

326 0700500156 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสรุนิทร์ สรุนิทร์

327 0700500157 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

328 0700500159 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัยโสธร ยโสธร

329 0700500160 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัชัยภมูิ ชัยภมู ิ

330 0700500161 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

331 0700500162 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

332 0700500164 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอดุรธำนี อดุรธำนี

333 0700500165 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเลย เลย

334 0700500166 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัหนองคำย หนองคำย

335 0700500167 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัมหำสำรคำมมหำสำรคำม มหำสำรคำม

336 0700500168 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

337 0700500169 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดักำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

338 0700500170 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสกลนคร สกลนคร

339 0700500171 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครพนม นครพนม

340 0700500172 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัมกุดำหำร มกุดำหำร

341 0700500173 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

342 0700500174 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัล ำพนู ล ำพนู

343 0700500175 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัล ำปำง ล ำปำง

344 0700500176 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

345 0700500177 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัแพร่ แพร่

346 0700500179 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพะเยำ พะเยำ

347 0700500182 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์

348 0700500183 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอทัุยธำนี อทัุยธำนี

349 0700500186 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสโุขทัย สโุขทัย

350 0700500187 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพษิณุโลก พษิณุโลก

351 0700500190 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัรำชบรุี รำชบรุี

352 0700500191 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดักำญจนบรุี กำญจนบรุี

353 0700500192 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

354 0700500193 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครปฐม นครปฐม

355 0700500194 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสมทุรสำคร สมทุรสำคร

356 0700500195 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

357 0700500196 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเพชรบรุี เพชรบรุี

358 0700500197 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

359 0700500198 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

360 0700500199 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดักระบี่ กระบี่

361 0700500200 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพังงำ พังงำ

362 0700500203 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัระนอง ระนอง

363 0700500204 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัชมุพร ชมุพร

364 0700500205 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสงขลำ สงขลำ

365 0700500208 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพัทลงุ พัทลงุ

366 0700500211 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดันรำธวิำส นรำธวิำส

367 0700500212 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังเขต 6 

(สงขลำ)

สงขลำ

368 0700500213 กรมประมง ศนูยว์จัิยสขุภำพสัตวน์ ้ำสงขลำ สงขลำ

369 0700500214 กรมประมง ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำอำ่วคุง้กระเบนอันเนือ่งมำจำก

พระรำชด ำริ

จันทบรุี

370 0700500217 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืจังหวดั

ปรำจนีบรุี

ปรำจนีบรุี

371 0700500218 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเลปัตตำนี ปัตตำนี

372 0700500220 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ัง

เพชรบรุี

เพชรบรุี

373 0700600005 กรมปศสุัตว์ กองคลัง สว่นกลำง

374 0700600018 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวทั์บกวำง สระบรุี

375 0700600020 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวจั์นทบรุี จันทบรุี

376 0700600022 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวส์ระแกว้ สระแกว้

377 0700600024 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำสกุร นครรำชสมีำ

378 0700600026 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำโคเนือ้ นครรำชสมีำ

379 0700600027 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวช์ัยภมู ิ ชัยภมู ิ

380 0700600028 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวเ์ลย เลย

381 0700600029 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำกระบอื สรุนิทร์

382 0700600030 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวบ์รุรัีมย์ บรุรัีมย์

383 0700600031 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวศ์รสีะเกษ ศรสีะเกษ

384 0700600032 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวท์ำ่พระ ขอนแกน่

385 0700600034 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวอ์ดุรธำนี อดุรธำนี

386 0700600035 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวส์กลนคร สกลนคร

387 0700600036 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวน์ครพนม นครพนม

388 0700600037 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวเ์ชยีงใหม่ เชยีงใหม่

389 0700600038 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวแ์พร่ แพร่

390 0700600039 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวพ์ะเยำ พะเยำ

391 0700600040 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

392 0700600041 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวต์ำก ตำก

393 0700600042 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวน์ครสวรรค์ นครสวรรค์

394 0700600043 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวพ์ษิณุโลก พษิณุโลก

395 0700600044 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวห์นองกวำง รำชบรุี

396 0700600045 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวส์พุรรณบรุี สพุรรณบรุี

397 0700600047 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวน์ครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

398 0700600048 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวก์ระบี่ กระบี่

399 0700600049 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำแพะแกะ ยะลำ

400 0700600050 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวเ์ทพำ สงขลำ

401 0700600051 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวต์รัง ตรัง

402 0700600052 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวปั์ตตำนี ปัตตำนี

403 0700600054 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวช์ัยนำท ชัยนำท

404 0700600056 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวน์ครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

405 0700600057 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวบ์รุรัีมย์ บรุรัีมย์

406 0700600058 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวย์โสธร ยโสธร

407 0700600059 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวร์อ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

408 0700600061 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวอ์ดุรธำนี อดุรธำนี

409 0700600062 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวเ์ลย เลย

410 0700600063 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวห์นองคำย หนองคำย

411 0700600064 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวม์หำสำรคำม มหำสำรคำม

412 0700600065 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวก์ำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

413 0700600067 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวน์ครพนม นครพนม

414 0700600069 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวล์ ำปำง ล ำปำง

415 0700600070 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวแ์พร่ แพร่

416 0700600072 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวพ์จิติร พจิติร

417 0700600074 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวเ์พชรบรุี เพชรบรุี

418 0700600075 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวป์ระจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

419 0700600079 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวน์รำธวิำส นรำธวิำส

420 0700600080 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวส์ตลู สตลู

421 0700600081 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวต์รัง ตรัง

422 0700600085 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวล์พบรุี ลพบรุี

423 0700600086 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวน์ครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

424 0700600087 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวห์นองคำย หนองคำย

425 0700600088 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวม์กุดำหำร มกุดำหำร

426 0700600089 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวเ์ชยีงใหม่ เชยีงใหม่

427 0700600091 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวก์ ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

428 0700600093 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวพ์จิติร พจิติร

429 0700600094 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวเ์พชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

430 0700600095 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวเ์พชรบรุี เพชรบรุี

431 0700600096 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวป์ระจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

432 0700600097 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวภ์เูก็ต ภเูก็ต

433 0700600099 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวส์งขลำ สงขลำ

434 0700600101 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวน์รำธวิำส นรำธวิำส

435 0700600126 กรมปศสุัตว์ ส ำนักเทคโนโลยชีวีภัณฑส์ัตว์ นครรำชสมีำ

436 0700600127 กรมปศสุัตว์ ส ำนักเทคโนโลยชีวีภำพกำรผลติปศสุัตว์ ปทมุธำนี

437 0700600133 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพสระบรุี สระบรุี

438 0700600134 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพชลบรุี ชลบรุี

439 0700600135 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพ

นครรำชสมีำ

นครรำชสมีำ

440 0700600136 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพขอนแกน่ ขอนแกน่

441 0700600138 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพ

พษิณุโลก

พษิณุโลก

442 0700600139 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพรำชบรุี รำชบรุี

443 0700600140 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพสรุำษฎร์

ธำนี

สรุำษฎรธ์ำนี

444 0700600141 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพสงขลำ สงขลำ

445 0700600143 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 1 ปทมุธำนี

446 0700600145 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 2 ฉะเชงิเทรำ

447 0700600146 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวร์ะยอง ระยอง

448 0700600148 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 3 นครรำชสมีำ

449 0700600152 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำผลติภัณฑป์ศสุัตวม์หำสำรคำม มหำสำรคำม

450 0700600156 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรสัตวแพทยภ์ำคเหนือ (ตอนบน) ล ำปำง

451 0700600157 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 6 พษิณุโลก

452 0700600160 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 7 นครปฐม

453 0700600161 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวป์ระจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

454 0700600164 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวน์ครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

455 0700600165 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรสัตวแพทยภ์ำคใตต้อนบน นครศรธีรรมรำช

456 0700600166 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 9 สงขลำ

457 0700600167 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวน์รำธวิำส นรำธวิำส

458 0700600170 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดันนทบรุี นนทบรุี

459 0700600173 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัอำ่งทอง อำ่งทอง

460 0700600174 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัลพบรุี ลพบรุี

461 0700600175 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

462 0700600176 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัชัยนำท ชัยนำท

463 0700600178 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัชลบรุี ชลบรุี

464 0700600179 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัระยอง ระยอง

465 0700600180 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัจันทบรุี จันทบรุี

466 0700600184 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดันครนำยก นครนำยก

467 0700600185 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสระแกว้ สระแกว้

468 0700600186 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดันครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

469 0700600187 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

470 0700600188 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสรุนิทร์ สรุนิทร์

471 0700600189 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

472 0700600191 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัยโสธร ยโสธร

473 0700600192 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัชัยภมูิ ชัยภมู ิ

474 0700600193 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

475 0700600194 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

476 0700600195 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัขอนแกน่ ขอนแกน่

477 0700600196 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัอดุรธำนี อดุรธำนี

478 0700600197 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัเลย เลย

479 0700600198 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัหนองคำย หนองคำย

480 0700600199 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัมหำสำรคำม มหำสำรคำม

481 0700600200 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

482 0700600201 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดักำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

483 0700600202 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสกลนคร สกลนคร

484 0700600203 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดันครพนม นครพนม

485 0700600204 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัมกุดำหำร มกุดำหำร

486 0700600206 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัล ำพนู ล ำพนู

487 0700600207 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัล ำปำง ล ำปำง

488 0700600209 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัแพร่ แพร่

489 0700600210 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัน่ำน น่ำน

490 0700600211 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัพะเยำ พะเยำ

491 0700600214 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์

492 0700600215 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัอทัุยธำนี อทัุยธำนี

493 0700600216 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

494 0700600217 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัตำก ตำก



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

495 0700600219 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัพษิณุโลก พษิณุโลก

496 0700600220 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัพจิติร พจิติร

497 0700600222 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัรำชบรุี รำชบรุี

498 0700600224 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

499 0700600225 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดันครปฐม นครปฐม

500 0700600226 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสมทุรสำคร สมทุรสำคร

501 0700600227 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

502 0700600228 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัเพชรบรุี เพชรบรุี

503 0700600229 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

504 0700600230 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดันครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

505 0700600231 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดักระบี่ กระบี่

506 0700600232 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัพังงำ พังงำ

507 0700600235 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัระนอง ระนอง

508 0700600237 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสงขลำ สงขลำ

509 0700600238 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสตลู สตลู

510 0700600240 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัพัทลงุ พัทลงุ

511 0700600241 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัปัตตำนี ปัตตำนี

512 0700600242 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัยะลำ ยะลำ

513 0700600243 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดันรำธวิำส นรำธวิำส

514 0700600272 กรมปศสุัตว์ ส ำนักตรวจสอบคณุภำพสนิคำ้ปศสุัตว์ ปทมุธำนี

515 0700600276 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวอ์ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

516 0700600277 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดับงึกำฬ บงึกำฬ

517 0700600282 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพ

อบุลรำชธำนี

อบุลรำชธำนี

518 0700600285 กรมปศสุัตว์ ศนูยพั์ฒนำปศสุัตวต์ำมพระรำชด ำร ิอ ำเภอดำ่นซำ้ย 

จังหวดัเลย

เลย

519 0700600286 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำมำตรฐำนอำหำรสัตวเ์คีย้วเอือ้ง ขอนแกน่

520 0700600288 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวส์พุรรณบรุี สพุรรณบรุี

521 0700600289 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรสัตวแ์พทยภ์ำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนลำ่ง)

สรุนิทร์

522 0700600291 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรสัตวแพทยภ์ำคเหนือ(ตอนลำ่ง) พษิณุโลก

523 0700600292 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรสัตวแพทยภ์ำคตะวนัตก รำชบรุี

524 0700800005 กรมพัฒนำทีด่นิ กองคลัง สว่นกลำง

525 0700800014 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 1 ปทมุธำนี

526 0700800015 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

527 0700800017 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ปทมุธำนี ปทมุธำนี

528 0700800018 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ อยธุยำ พระนครศรอียธุยำ

529 0700800019 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ อำ่งทอง อำ่งทอง

530 0700800020 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ลพบรุี ลพบรุี

531 0700800021 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

532 0700800022 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ชัยนำท ชัยนำท

533 0700800024 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ นครนำยก นครนำยก

534 0700800025 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

535 0700800026 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ นครปฐม นครปฐม

536 0700800028 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ชลบรุี ชลบรุี

537 0700800029 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ระยอง ระยอง

538 0700800030 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ จันทบรุี จันทบรุี

539 0700800031 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ตรำด ตรำด

540 0700800034 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สระแกว้ สระแกว้

541 0700800035 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 3 นครรำชสมีำ

542 0700800036 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ นครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

543 0700800037 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ บรุรัีมย์ บรุรัีมย์

544 0700800038 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทดีนิ สรุนิทร์ สรุนิทร์

545 0700800039 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ชัยภมูิ ชัยภมู ิ

546 0700800041 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

547 0700800043 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ยโสธร ยโสธร

548 0700800044 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ อ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

549 0700800045 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ รอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

550 0700800046 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ นครพนม นครพนม

551 0700800047 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ มกุดำหำร มกุดำหำร

552 0700800049 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ หนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

553 0700800051 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ อดุรธำนี อดุรธำนี

554 0700800052 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ หนองคำย หนองคำย

555 0700800053 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ มหำสำรคำม มหำสำรคำม

556 0700800054 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ กำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

557 0700800055 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สกลนคร สกลนคร

558 0700800056 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 6 เชยีงใหม่

559 0700800058 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ล ำพนู ล ำพนู

560 0700800059 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ล ำปำง ล ำปำง

561 0700800061 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 7 น่ำน

562 0700800062 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ แพร่ แพร่

563 0700800064 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ พะเยำ พะเยำ

564 0700800066 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 8 พษิณุโลก

565 0700800067 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ เลย เลย

566 0700800068 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ อตุรดติถ์ อตุรดติถ์

567 0700800069 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ พษิณุโลก พษิณุโลก

568 0700800070 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ พจิติร พจิติร

569 0700800071 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

570 0700800072 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 9 นครสวรรค์

571 0700800073 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ นครสวรรค์ นครสวรรค์

572 0700800074 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ อทัุยธำนี อทัุยธำนี

573 0700800075 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

574 0700800077 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สโุขทัย สโุขทัย

575 0700800081 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สมทุรสำคร สมทุรสำคร

576 0700800082 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

577 0700800083 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ เพชรบรุี เพชรบรุี

578 0700800084 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

579 0700800086 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ นครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

580 0700800088 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ พังงำ พังงำ

581 0700800089 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ภเูก็ต ภเูก็ต

582 0700800090 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด
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583 0700800091 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ระนอง ระนอง

584 0700800092 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ชมุพร ชมุพร

585 0700800093 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 12 สงขลำ

586 0700800096 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ตรัง ตรัง

587 0700800097 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ พัทลงุ พัทลงุ

588 0700800098 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ปัตตำนี ปัตตำนี

589 0700800099 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ยะลำ ยะลำ

590 0700800100 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ นรำธวิำส นรำธวิำส

591 0700800101 กรมพัฒนำทีด่นิ ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำทีด่นิเขำหนิซอ้น ฉะเชงิเทรำ

592 0700800102 กรมพัฒนำทีด่นิ ศนูยป์ฏบิัตกิำรพัฒนำทีด่นิโครงกำรหลวง เชยีงใหม่

593 0700800103 กรมพัฒนำทีด่นิ ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำพกิลุทอง ฯ นรำธวิำส

594 0700800120 กรมพัฒนำทีด่นิ ศนูยป์ฏบิัตกิำรโครงกำรจัดกำรพัฒนำทีด่นิฯ ประจวบครีขีันธ์

595 0700900003 กรมวชิำกำรเกษตร กองคลัง สว่นกลำง

596 0700900015 กรมวชิำกำรเกษตร ดำ่นตรวจพชืทำ่เรอืแหลมฉบัง ชลบรุี

597 0700900017 กรมวชิำกำรเกษตร ดำ่นตรวจพชืคลองใหญ่ ตรำด

598 0700900035 กรมวชิำกำรเกษตร ดำ่นตรวจพชืเบตง ยะลำ

599 0700900036 กรมวชิำกำรเกษตร ดำ่นตรวจพชืเรอืสไุหง-โกลก นรำธวิำส

600 0700900041 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่1 เชยีงใหม่

601 0700900051 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรแพร่ แพร่

602 0700900054 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรน่ำน น่ำน

603 0700900059 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่2 พษิณุโลก

604 0700900081 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรเลย เลย

605 0700900085 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยค์วบคมุยำงหนองคำย หนองคำย

606 0700900088 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรกำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

607 0700900089 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรสกลนคร สกลนคร

608 0700900092 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรนครพนม นครพนม

609 0700900093 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรมกุดำหำร มกุดำหำร

610 0700900097 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

611 0700900099 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรบรุรัีมย์ บรุรัีมย์

612 0700900102 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรสรุนิทร์ สรุนิทร์

613 0700900104 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืสวนศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

614 0700900110 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

615 0700900112 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่5 ชัยนำท

616 0700900117 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยข์ยำยเมล็ดพันธุพ์ชืลพบรุี ลพบรุี

617 0700900122 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืไรน่ครสวรรค์ นครสวรรค์

618 0700900123 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรรำชบรุี รำชบรุี

619 0700900124 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรกำญจนบรุี กำญจนบรุี

620 0700900125 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืไรส่พุรรณบรุี สพุรรณบรุี

621 0700900127 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรเพชรบรุี เพชรบรุี

622 0700900128 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่6 จันทบรุี

623 0700900129 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืไรร่ะยอง ระยอง

624 0700900135 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

625 0700900137 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่7 สรุำษฎรธ์ำนี

626 0700900139 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

627 0700900140 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรกระบี่ กระบี่

628 0700900143 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรพังงำ พังงำ

629 0700900144 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรภเูก็ต ภเูก็ต

630 0700900149 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืสวนชมุพร ชมุพร

631 0700900151 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่8 สงขลำ

632 0700900155 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืสวนตรัง ตรัง

633 0700900157 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรพัทลงุ พัทลงุ

634 0700900159 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรปัตตำนี ปัตตำนี

635 0700900162 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรยะลำ ยะลำ

636 0700900163 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรนรำธวิำส นรำธวิำส

637 0700900170 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรตรัง ตรัง

638 0700900172 กรมวชิำกำรเกษตร ดำ่นตรวจพชืทำ่อำกำศยำนหำดใหญ่ สงขลำ

639 0700900178 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยพั์ฒนำกำรเกษตรภสูงิห ์อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ ศรสีะเกษ

640 0700900180 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

641 0700900181 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรนครปฐม นครปฐม

642 0700900182 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรอทัุยธำนี อทัุยธำนี

643 0700900187 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรยโสธร ยโสธร

644 0700900189 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรหนองคำย หนองคำย

645 0700900190 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืไรข่อนแกน่ ขอนแกน่

646 0700900191 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืไรช่ัยนำท ชัยนำท

647 0700900256 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืสวนยะลำ ยะลำ

648 0700900257 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืสวนเลย เลย

649 0700900259 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรทีส่งูเชยีงรำย เชยีงรำย

650 0700900270 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรโนนสงู นครรำชสมีำ

651 0700900272 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืสวนสโุขทัย สโุขทัย

652 0700900274 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำเมล็ดพันธุพ์ชืพษิณุโลก พษิณุโลก

653 0700900275 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำเมล็ดพันธุพ์ชืขอนแกน่ ขอนแกน่

654 0700900276 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

655 0700900277 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรชมุพร ชมุพร

656 0700900280 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรสตลู สตลู

657 0701100005 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร กองคลัง สว่นกลำง

658 0701100041 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่1 จังหวดั

ชัยนำท

ชัยนำท

659 0701100042 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นวศิวกรรมเกษตร

 จังหวดัชัยนำท

ชัยนำท

660 0701100043 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื 

จังหวดัชัยนำท

ชัยนำท

661 0701100045 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่2 จังหวดั

รำชบรุี

รำชบรุี

662 0701100048 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเยำวชนเกษตร จังหวดักำญจนบรุี กำญจนบรุี

663 0701100049 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดั

สมทุรสำคร

สมทุรสำคร

664 0701100050 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดั

เพชรบรุี

เพชรบรุี

665 0701100051 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร  ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื 

จังหวดัสพุรรณบรุี

สพุรรณบรุี

666 0701100052 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่9 จังหวดัสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

667 0701100053 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่3 จังหวดั

ระยอง

ระยอง

668 0701100054 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื 

จังหวดัชลบรุี

ชลบรุี

669 0701100055 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่1 จังหวดัชลบรุี ชลบรุี

670 0701100056 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดัจันทบรุี จันทบรุี

671 0701100057 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดัระยอง ระยอง

672 0701100058 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดั

ฉะเชงิเทรำ

ฉะเชงิเทรำ

673 0701100059 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4 จังหวดั

ขอนแกน่

ขอนแกน่

674 0701100063 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดัเลย เลย

675 0701100064 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำกำรอำชพีกำรเกษตร จังหวดั

เลย(เกษตรทีส่งู)

เลย

676 0701100065 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่10 จังหวดัอดุรธำนี อดุรธำนี

677 0701100068 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่3 จังหวดันครรำชสมี นครรำชสมีำ

678 0701100069 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื 

จังหวดันครรำชสมีำ

นครรำชสมีำ

679 0701100070 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่7 จังหวดัมหำสำรคำม มหำสำรคำม

680 0701100072 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นวศิวกรรมเกษตร

 จังหวดัรอ้ยเอ็ด

รอ้ยเอ็ด

681 0701100073 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดัยโสธร

  

ยโสธร

682 0701100075 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่5 จังหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

683 0701100077 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดั

หนองคำย

หนองคำย

684 0701100079 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื 

จังหวดัสงขลำ

สงขลำ

685 0701100081 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดัยะลำ ยะลำ

686 0701100085 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นแมลงเศรษฐกจิ

 จังหวดัชมุพร

ชมุพร

687 0701100086 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดักระบี ่ กระบี่

688 0701100087 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่2 จังหวดัตรัง ตรัง

689 0701100088 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่6 จังหวดั

เชยีงใหม่

เชยีงใหม่

690 0701100089 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดั

เชยีงใหม่

เชยีงใหม่

691 0701100091 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นรักขำพชื 

จังหวดัเชยีงใหม่

เชยีงใหม่

692 0701100092 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดั

เชยีงใหม ่(เกษตรทีส่งู)

เชยีงใหม่

693 0701100094 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดั

เชยีงรำย  

เชยีงรำย

694 0701100095 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดัล ำพนู

 (เกษตรทีส่งู)

ล ำพนู

695 0701100096 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่8 จังหวดัล ำพนู ล ำพนู

696 0701100100 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่6 จังหวดัพษิณุโลก พษิณุโลก

697 0701100103 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดัน่ำน    น่ำน

698 0701100105 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

699 0701100109 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอำ่งทอง อำ่งทอง

700 0701100110 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัลพบรุี ลพบรุี

701 0701100111 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

702 0701100113 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสระบรุี สระบรุี

703 0701100114 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัชลบรุี ชลบรุี

704 0701100115 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัระยอง ระยอง

705 0701100116 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัจันทบรุี จันทบรุี

706 0701100117 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัตรำด ตรำด

707 0701100120 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครนำยก นครนำยก

708 0701100122 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

709 0701100125 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

710 0701100126 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสรุนิทร์ สรุนิทร์

711 0701100127 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

712 0701100128 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

713 0701100129 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัยโสธร ยโสธร

714 0701100130 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัชัยภมูิ ชัยภมู ิ

715 0701100132 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

716 0701100133 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

717 0701100137 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเลย เลย

718 0701100138 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัหนองคำย หนองคำย

719 0701100140 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

720 0701100141 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดักำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

721 0701100142 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสกลนคร สกลนคร

722 0701100143 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครพนม นครพนม

723 0701100144 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัมกุดำหำร มกุดำหำร

724 0701100147 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัล ำพนู ล ำพนู

725 0701100148 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัล ำปำง ล ำปำง

726 0701100150 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัแพร่ แพร่

727 0701100152 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพะเยำ พะเยำ

728 0701100153 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเชยีงรำย เชยีงรำย

729 0701100154 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

730 0701100156 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์

731 0701100157 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอทัุยธำนี อทัุยธำนี

732 0701100158 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

733 0701100161 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสโุขทัย สโุขทัย

734 0701100162 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพษิณุโลก พษิณุโลก

735 0701100163 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพจิติร พจิติร

736 0701100165 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัรำชบรุี รำชบรุี

737 0701100166 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดักำญจนบรุี กำญจนบรุี

738 0701100167 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

739 0701100168 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครปฐม นครปฐม

740 0701100169 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสมทุรสำคร สมทุรสำคร

741 0701100170 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

742 0701100171 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเพชรบรุี เพชรบรุี

743 0701100172 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

744 0701100173 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

745 0701100177 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพังงำ พังงำ

746 0701100179 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัภเูก็ต ภเูก็ต

747 0701100182 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัชมุพร ชมุพร

748 0701100185 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัตรัง ตรัง

749 0701100186 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพัทลงุ พัทลงุ

750 0701100187 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัปัตตำนี ปัตตำนี

751 0701100188 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัยะลำ ยะลำ

752 0701100190 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันรำธวิำส นรำธวิำส

753 0701100203 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดัลพบรุี ลพบรุี

754 0701100204 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดั

ก ำแพงเพชร

ก ำแพงเพชร

755 0701200005 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กองคลัง สว่นกลำง

756 0701200015 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่1 ปทมุธำนี

757 0701200017 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่13 ชัยนำท

758 0701200018 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่14 ชัยนำท

759 0701200019 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่3 ชลบรุี

760 0701200020 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่4 นครนำยก

761 0701200021 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่5 นครรำชสมีำ

762 0701200022 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่6 นครรำชสมีำ

763 0701200026 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่10 ล ำปำง

764 0701200028 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่12 พษิณุโลก

765 0701200029 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่15 เพชรบรุี

766 0701200030 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่16 เพชรบรุี

767 0701200031 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่19 สรุำษฎรธ์ำนี

768 0701200034 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่18 สงขลำ

769 0701200035 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

770 0701200036 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันนทบรุี นนทบรุี

771 0701200037 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัปทมุธำนี ปทมุธำนี

772 0701200039 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอำ่งทอง อำ่งทอง

773 0701200040 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัลพบรุี ลพบรุี

774 0701200041 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

775 0701200042 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัชัยนำท ชัยนำท

776 0701200044 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัชลบรุี ชลบรุี

777 0701200045 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัระยอง ระยอง

778 0701200047 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัตรำด ตรำด

779 0701200048 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

780 0701200050 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก นครนำยก

781 0701200051 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสระแกว้ สระแกว้

782 0701200052 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

783 0701200053 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

784 0701200054 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสรุนิทร์ สรุนิทร์

785 0701200055 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

786 0701200057 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัยโสธร ยโสธร

787 0701200058 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัชัยภมูิ ชัยภมู ิ

788 0701200059 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

789 0701200061 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัขอนแกน่ ขอนแกน่

790 0701200063 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเลย เลย

791 0701200064 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัหนองคำย หนองคำย

792 0701200065 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัมหำสำรคำม มหำสำรคำม

793 0701200066 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

794 0701200067 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดักำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

795 0701200068 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสกลนคร สกลนคร

796 0701200069 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครพนม นครพนม

797 0701200070 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัมกุดำหำร มกุดำหำร

798 0701200072 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัล ำพนู ล ำพนู

799 0701200073 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัล ำปำง ล ำปำง

800 0701200075 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัแพร่ แพร่

801 0701200076 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัน่ำน น่ำน

802 0701200077 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพะเยำ พะเยำ

803 0701200078 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเชยีงรำย เชยีงรำย

804 0701200079 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

805 0701200080 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์

806 0701200081 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอทัุยธำนี อทัุยธำนี

807 0701200082 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

808 0701200084 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสโุขทัย สโุขทัย

809 0701200085 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพษิณุโลก พษิณุโลก

810 0701200086 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพจิติร พจิติร

811 0701200088 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัรำชบรุี รำชบรุี

812 0701200089 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดักำญจนบรุี กำญจนบรุี

813 0701200090 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

814 0701200091 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครปฐม นครปฐม

815 0701200092 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสมทุรสำคร สมทุรสำคร

816 0701200093 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสมทุรสงครำม สมทุรสงครำม

817 0701200094 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเพชรบรุี เพชรบรุี

818 0701200098 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพังงำ พังงำ

819 0701200101 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัระนอง ระนอง



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

820 0701200102 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัชมุพร ชมุพร

821 0701200103 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสงขลำ สงขลำ

822 0701200105 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัตรัง ตรัง

823 0701200106 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพัทลงุ พัทลงุ

824 0701200107 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัปัตตำนี ปัตตำนี

825 0701200108 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัยะลำ ยะลำ

826 0701200109 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันรำธวิำส นรำธวิำส

827 0701200110 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่2 ปทมุธำนี

828 0701300005 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักบรหิำรกลำง สว่นกลำง

829 0701300012 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัปทมุธำนี ปทมุธำนี

830 0701300013 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

831 0701300014 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัลพบรุี ลพบรุี

832 0701300015 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัชัยนำท ชัยนำท

833 0701300017 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัชลบรุี ชลบรุี

834 0701300018 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัระยอง ระยอง

835 0701300019 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัจันทบรุี จันทบรุี

836 0701300020 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัตรำด ตรำด

837 0701300021 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

838 0701300022 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

839 0701300023 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดันครนำยก นครนำยก

840 0701300024 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสระแกว้ สระแกว้

841 0701300025 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดันครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

842 0701300026 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดับรุรัีมย์ บรุรัีมย์

843 0701300027 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสรุนิทร์ สรุนิทร์

844 0701300028 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

845 0701300030 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัยโสธร ยโสธร

846 0701300031 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัชัยภมูิ ชัยภมู ิ

847 0701300032 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัอ ำนำจเจรญิ อ ำนำจเจรญิ

848 0701300033 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

849 0701300034 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัขอนแกน่ ขอนแกน่

850 0701300035 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัอดุรธำนี อดุรธำนี

851 0701300036 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัเลย เลย

852 0701300037 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัหนองคำย หนองคำย

853 0701300038 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัมหำสำรคำม มหำสำรคำม

854 0701300039 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

855 0701300041 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสกลนคร สกลนคร

856 0701300042 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดันครพนม นครพนม

857 0701300043 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัมกุดำหำร มกุดำหำร

858 0701300044 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

859 0701300045 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัล ำพนู ล ำพนู

860 0701300046 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัล ำปำง ล ำปำง

861 0701300048 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัแพร่ แพร่

862 0701300049 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัน่ำน น่ำน

863 0701300050 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัพะเยำ พะเยำ

864 0701300051 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัเชยีงรำย เชยีงรำย

865 0701300052 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

866 0701300053 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดันครสวรรค์ นครสวรรค์

867 0701300054 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัอทัุยธำนี อทัุยธำนี

868 0701300055 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

869 0701300057 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสโุขทัย สโุขทัย

870 0701300058 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัพษิณุโลก พษิณุโลก

871 0701300059 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัพจิติร พจิติร

872 0701300061 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัรำชบรุี รำชบรุี

873 0701300063 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

874 0701300064 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดันครปฐม นครปฐม

875 0701300065 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัเพชรบรุี เพชรบรุี

876 0701300066 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

877 0701300067 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดันครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

878 0701300069 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัพังงำ พังงำ

879 0701300070 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัภเูก็ต ภเูก็ต

880 0701300071 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

881 0701300072 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัระนอง ระนอง

882 0701300074 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสงขลำ สงขลำ

883 0701300075 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสตลู สตลู

884 0701300076 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัตรัง ตรัง

885 0701300077 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัพัทลงุ พัทลงุ

886 0701300078 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัปัตตำนี ปัตตำนี

887 0701300080 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดันรำธวิำส นรำธวิำส

888 0701300095 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัสงิหบ์รุี สงิหบ์รุี

889 0701300097 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัอำ่งทอง อำ่งทอง

890 0701400004 ส ำนักงำนมำตรฐำนสนิคำ้เกษตรและอำหำรแหง่ชำติ ฝ่ำยกำรคลัง สว่นกลำง

891 0701500004 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ฝ่ำยกำรเงนิและบัญชี สว่นกลำง

892 0701500010 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่1 เชยีงใหม่

893 0701500012 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่3 อดุรธำนี

894 0701500014 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่5 นครรำชสมีำ

895 0701500015 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่6 ชลบรุี

896 0701500016 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่7 ชัยนำท

897 0701500018 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่9 สงขลำ

898 0701500029 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรเขต 10 รำชบรุี

899 0701500034 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรเขต 12 นครสวรรค์

900 0701800001 กรมกำรขำ้ว ส ำนักบรหิำรกลำง สว่นกลำง

901 0701800008 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

902 0701800009 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วล ำปำง ล ำปำง

903 0701800010 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วชัยนำท ชัยนำท

904 0701800011 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วลพบรุี ลพบรุี

905 0701800012 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วพัทลงุ พัทลงุ

906 0701800013 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

907 0701800014 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วพะเยำ พะเยำ

908 0701800015 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

909 0701800017 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

910 0701800018 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วอดุรธำนี อดุรธำนี



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ีทดสอบผ่ำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

911 0701800019 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วกำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

912 0701800020 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วแพร่ แพร่

913 0701800021 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วนครสวรรค์ นครสวรรค์

914 0701800022 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วสรุนิทร์ สรุนิทร์

915 0701800024 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วสกลนคร สกลนคร

916 0701800025 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วชลบรุี ชลบรุี

917 0701800027 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วสโุขทัย สโุขทัย

918 0701800029 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วปัตตำนี ปัตตำนี

919 0701800030 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วปทมุธำนี ปทมุธำนี

920 0701800031 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

921 0701800032 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วพัทลงุ พัทลงุ

922 0701800033 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วแพร่ แพร่

923 0701800034 กรมกำรขำ้ว สถำบันวทิยำศำสตรข์ำ้วแหง่ชำติ สพุรรณบรุี

924 0701800035 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วพษิณุโลก พษิณุโลก

925 0701800038 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วสกลนคร สกลนคร

926 0701800039 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วสรุนิทร์ สรุนิทร์

927 0701800040 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วคลองหลวง ปทมุธำนี

928 0701800043 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วรำชบรุี รำชบรุี

929 0701800044 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วลพบรุี ลพบรุี

930 0701800045 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วชัยนำท ชัยนำท

931 0701800046 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วเชยีงรำย เชยีงรำย

932 0701800049 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

933 0701800050 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วปัตตำนี ปัตตำนี

934 0701800051 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วกระบี่ กระบี่

935 0701800052 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วนครรำชสมีำ นครรำชสมีำ

936 0701800055 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วหนองคำย หนองคำย

937 0701800064 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วนครนำยก นครนำยก

938 0701800065 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

939 0702000001 กรมหมอ่นไหม ส ำนักบรหิำรกลำง สว่นกลำง

940 0702000007 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (นครรำชสมีำ)

นครรำชสมีำ

941 0702000008 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (อดุรธำน)ี

อดุรธำนี

942 0702000009 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (แพร)่

แพร่

943 0702000010 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (ชมุพร)

ชมุพร

944 0702000011 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (กำญจนบรุ)ี

กำญจนบรุี

945 0702000012 กรมหมอ่นไหม ส ำนักงำนหมอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำง

เจำ้สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ เขต 4  จังหวดันครรำชสมีำ

นครรำชสมีำ

946 0702000013 กรมหมอ่นไหม ส ำนักงำนหมอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำง

เจำ้สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ เขต 2  จังหวดัอดุรธำนี

อดุรธำนี

947 0702000015 กรมหมอ่นไหม ส ำนักงำนหมอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำง

เจำ้สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ เขต 3  จังหวดัขอนแกน่

ขอนแกน่

948 0702000016 กรมหมอ่นไหม ส ำนักงำนหมอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำง

เจำ้สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ เขต 5  จังหวดัชมุพร

ชมุพร

949 0702000018 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (น่ำน)

น่ำน

950 0702000019 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (ขอนแกน่)

ขอนแกน่

951 0702000020 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (รอ้ยเอ็ด)

รอ้ยเอ็ด

952 0702000021 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (นรำธวิำส)

นรำธวิำส

953 0702000023 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (เชยีงใหม)่

เชยีงใหม่

954 0702000025 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (สรุนิทร)์

สรุนิทร์

955 0702000026 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (ศรสีะเกษ)

ศรสีะเกษ

956 0702000027 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (บรุรัีมย)์

บรุรัีมย์

957 0702000028 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (หนองคำย)

หนองคำย

958 0702000029 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (สกลนคร)

สกลนคร

959 0702000030 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (เลย)

เลย

960 0702000031 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (มกุดำหำร)

มกุดำหำร

961 0702000032 กรมหมอ่นไหม ส ำนักงำนหมอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำง

เจำ้สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ เขต 1  จังหวดัแพร่

แพร่


