
ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

1 0700200022 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

2 0700200023 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอำ่งทอง อำ่งทอง

3 0700200027 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสระบรุี สระบรุี

4 0700200032 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

5 0700200033 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

6 0700200040 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

7 0700200044 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัหนองบัวล ำภู หนองบัวล ำภู

8 0700200060 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัน่ำน น่ำน

9 0700200067 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตำก ตำก

10 0700200071 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

11 0700200084 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

12 0700200089 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัตรัง ตรัง

13 0700200092 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดัยะลำ ยะลำ

14 0700300046 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพษิณุโลก พษิณุโลก

15 0700300047 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนพจิติร พจิติร

16 0700300048 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่4 ก ำแพงเพชร

17 0700300052 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสโุขทัย สโุขทัย

18 0700300063 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนชัยภมูิ ชัยภมู ิ

19 0700300067 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

20 0700300071 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

21 0700300085 กรมชลประทำน ส ำนักงำนชลประทำนที ่9 ชลบรุี

22 0700300093 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

23 0700300094 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครนำยก นครนำยก

24 0700300101 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสระบรุี สระบรุี

25 0700300103 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

26 0700300105 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

27 0700300107 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนปทมุธำนี ปทมุธำนี

28 0700300111 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนชัยนำท ชัยนำท

29 0700300127 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนนครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

30 0700300130 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนภเูก็ต ภเูก็ต

31 0700300131 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

32 0700300140 กรมชลประทำน โครงกำรชลประทำนยะลำ ยะลำ

33 0700300627 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่2 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (ล ำปำง)

ล ำปำง

34 0700300632 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่7 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (อบุลรำชธำน)ี

อบุลรำชธำนี

35 0700300635 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่10 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (เพชรบรูณ์)

เพชรบรูณ์

36 0700300638 กรมชลประทำน ส ำนักงำนกอ่สรำ้งชลประทำนขนำดกลำงที ่13 กอง

พัฒนำแหลง่น ้ำขนำดกลำง (กำญจนบรุ)ี

กำญจนบรุี

37 0700400012 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์พระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

38 0700400026 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์จันทบรุี จันทบรุี

39 0700400028 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

40 0700400029 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

41 0700400043 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์อบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

42 0700400051 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ขอนแกน่ ขอนแกน่

43 0700400052 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์อดุรธำนี อดุรธำนี

44 0700400063 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ตำก ตำก

45 0700400064 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์สโุขทัย สโุขทัย

46 0700400065 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์พษิณุโลก พษิณุโลก

47 0700400076 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์แมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

48 0700400083 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ระนอง ระนอง

49 0700400084 กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ส ำนักงำนตรวจบัญชสีหกรณ์ชมุพร ชมุพร

50 0700500013 กรมประมง ศนูยว์จัิยและตรวจสอบคณุภำพสนิคำ้ประมงสรุำษฎร์

ธำนี

สรุำษฎรธ์ำนี

51 0700500025 กรมประมง ศนูยป้์องกันและปรำมบปรำมประมงน ้ำจดืภำคกลำง 

(พระนครศรอียธุยำ)

พระนครศรอียธุยำ

52 0700500027 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นกระ

เสยีว สพุรรณบรุี

สพุรรณบรุี

53 0700500029 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นอบุล

รัตน ์ขอนแกน่

ขอนแกน่

54 0700500033 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นสรินิธร 

อบุลรำชธำนี

อบุลรำชธำนี

55 0700500034 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมเประมงน ้ำจดืเขือ่นปำกมลู

 อบุลรำชธำนี

อบุลรำชธำนี

56 0700500035 กรมประมง ศนูยป้์องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืภำคใต ้ สรุำษฎรธ์ำนี

57 0700500037 กรมประมง หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงน ้ำจดืเขือ่นบำงลำง

 ยะลำ

ยะลำ

58 0700500039 กรมประมง ศนูยป้์องกันและปรำมบปรำมประมงน ้ำจดืภำคตะวนัตก 

(กำญจนบรุ)ี

กำญจนบรุี

59 0700500066 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำชำยฝ่ังปัตตำนี ปัตตำนี

60 0700500076 กรมประมง สถำนีประมงทะเลจังหวดัสตลู สตลู

61 0700500078 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 8 

(พระนครศรอียธุยำ)

พระนครศรอียธุยำ

62 0700500079 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 10 

(กำญจนบรุ)ี

กำญจนบรุี

63 0700500081 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 6 

(ขอนแกน่)

ขอนแกน่

64 0700500082 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 1 

(เชยีงใหม)่

เชยีงใหม่

65 0700500087 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืน่ำน น่ำน

66 0700500089 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืตำก ตำก

67 0700500094 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 9 

(ชัยนำท)

ชัยนำท

68 0700500097 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืสระบรุี สระบรุี

69 0700500100 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดื

สมทุรปรำกำร

สมทุรปรำกำร

70 0700500105 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเขต 3 

(พจิติร)

พจิติร

71 0700500106 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

หน่วยงำนท่ียังไม่ได้ทดสอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ียังไม่ได้ทดสอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

72 0700500107 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืพษิณุโลก พษิณุโลก

73 0700500125 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืเขต 5 (สรุำษฎรธ์ำน)ี สรุำษฎรธ์ำนี

74 0700500126 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดื

นครศรธีรรมรำช

นครศรธีรรมรำช

75 0700500131 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำประมงน ้ำจดืเขต 4 (อบุลรำชธำน)ี อบุลรำชธำนี

76 0700500135 กรมประมง ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตวน์ ้ำจดืศรสีะเกษ ศรสีะเกษ

77 0700500151 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

78 0700500158 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

79 0700500178 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัน่ำน น่ำน

80 0700500181 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

81 0700500184 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

82 0700500185 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัตำก ตำก

83 0700500188 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัพจิติร พจิติร

84 0700500189 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

85 0700500202 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

86 0700500207 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัตรัง ตรัง

87 0700500209 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัปัตตำนี ปัตตำนี

88 0700500210 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดัยะลำ ยะลำ

89 0700500215 กรมประมง ศนูยพั์ฒนำประมงพืน้ทีลุ่ม่น ้ำปำกพนังอันเนือ่งมำจำก

พระรำชด ำริ

นครศรธีรรมรำช

90 0700500219 กรมประมง ส ำนักงำนประมงจังหวดับงึกำฬ บงึกำฬ

91 0700500221 กรมประมง ศนูยศ์กึษำกำรพัฒนำและอนุรักษ์พันธป์ปู่ำ ทุ่งทะเล 

อันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำร ิจังหวดักระบี่

กระบี่

92 0700500222 กรมประมง ศนูยบ์รหิำรจัดกำรประมงน ้ำจดืภำคเหนือตอน พษิณุโลก

93 0700600019 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำสัตวปี์ก ปรำจนีบรุี

94 0700600021 กรมปศสุัตว์ สถำนีวจัิยทดสอบพันธุส์ัตวบ์ำงปะกง ฉะเชงิเทรำ

95 0700600033 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวอ์บุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

96 0700600046 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและบ ำรงุพันธุส์ัตวส์รุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

97 0700600055 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวส์ระแกว้ สระแกว้

98 0700600066 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวส์กลนคร สกลนคร

99 0700600071 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวส์โุขทัย สโุขทัย

100 0700600073 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำอำหำรสัตวเ์พชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

101 0700600090 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวแ์มฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

102 0700600092 กรมปศสุัตว์ ดำ่นกักกันสัตวต์ำก ตำก

103 0700600137 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยกำรผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภำพเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

104 0700600147 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรสัตวแพทยภ์ำคตะวนัออก ชลบรุี

105 0700600151 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 4 ขอนแกน่

106 0700600153 กรมปศสุัตว์ ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรสัตวแพทยภ์ำค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

ขอนแกน่

107 0700600154 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 5 เชยีงใหม่

108 0700600163 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวเ์ขต 8 สรุำษฎรธ์ำนี

109 0700600168 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร สว่นกลำง

110 0700600169 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสมทุรปรำกำร สมทุรปรำกำร

111 0700600172 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

112 0700600181 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัตรำด ตรำด

113 0700600182 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

114 0700600183 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

115 0700600190 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

116 0700600205 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

117 0700600208 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

118 0700600213 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัแมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

119 0700600218 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสโุขทัย สโุขทัย

120 0700600221 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

121 0700600223 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดักำญจนบรุี กำญจนบรุี

122 0700600234 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

123 0700600236 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัชมุพร ชมุพร

124 0700600239 กรมปศสุัตว์ ส ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวดัตรัง ตรัง

125 0700800016 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ นนทบรุี นนทบรุี

126 0700800023 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สระบรุี สระบรุี

127 0700800027 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 2 ชลบรุี

128 0700800032 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

129 0700800033 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

130 0700800042 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ อบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

131 0700800048 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 5 ขอนแกน่

132 0700800050 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ขอนแกน่ ขอนแกน่

133 0700800060 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ แมฮ่อ่งสอน แมฮ่อ่งสอน

134 0700800063 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ น่ำน น่ำน

135 0700800065 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ เชยีงรำย เชยีงรำย

136 0700800076 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ ตำก ตำก

137 0700800079 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ รำชบรุี รำชบรุี

138 0700800080 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ กำญจนบรุี กำญจนบรุี

139 0700800085 กรมพัฒนำทีด่นิ ส ำนักงำนพัฒนำทีด่นิเขต 11 สรุำษฎรธ์ำนี

140 0700800087 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ กระบี่ กระบี่

141 0700800094 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สงขลำ สงขลำ

142 0700800095 กรมพัฒนำทีด่นิ สถำนีพัฒนำทีด่นิ สตลู สตลู

143 0700800119 กรมพัฒนำทีด่นิ ศนูยศ์กึษำวธิกีำรฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเ รำชบรุี

144 0700900031 กรมวชิำกำรเกษตร ดำ่นตรวจพชืทำ่เรอืสตลู สตลู

145 0700900050 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรล ำปำง ล ำปำง

146 0700900055 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืสวนเชยีงรำย เชยีงรำย

147 0700900060 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรตำก ตำก

148 0700900062 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรสโุขทัย สโุขทัย

149 0700900069 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

150 0700900071 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่3 ขอนแกน่

151 0700900072 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรชัยภมูิ ชัยภมู ิ

152 0700900074 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่3 สว่นแยกพชื

สวน (สลส.ขอนแกน่)

ขอนแกน่

153 0700900095 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักวจัิยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4 อบุลรำชธำนี

154 0700900109 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรมหำสำรคำม มหำสำรคำม

155 0700900114 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรปทมุธำนี ปทมุธำนี

156 0700900133 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยค์วบคมุยำงฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ียังไม่ได้ทดสอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

157 0700900138 กรมวชิำกำรเกษตร ส ำนักงำนตลำดกลำงยำงพำรำนครศรธีรรมรำช (สถำนี

ทดลองยำงนครศรธีรรมรำช)

นครศรธีรรมรำช

158 0700900147 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยค์วบคมุยำงสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

159 0700900171 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืไรส่งขลำ สงขลำ

160 0700900255 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยและพัฒนำกำรเกษตรเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

161 0700900258 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยเกษตรทีส่งูเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

162 0700900271 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยพชืไรเ่ชยีงใหม่ เชยีงใหม่

163 0700900273 กรมวชิำกำรเกษตร ศนูยว์จัิยปำลม์น ้ำมันกระบี่ กระบี่

164 0701100047 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดั

กำญจนบรุี

กำญจนบรุี

165 0701100060 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื 

จังหวดัขอนแกน่

ขอนแกน่

166 0701100061 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดั

ขอนแกน่

ขอนแกน่

167 0701100078 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักสง่เสรมิและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่5 จังหวดั

สงขลำ

สงขลำ

168 0701100080 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยข์ยำยพันธุพ์ชืที ่4 จังหวดันครศรธีรรมรำช นครศรธีรรมรำช

169 0701100082 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร  จังหวดัสุ

รำษฎรธ์ำนี

สรุำษฎรธ์ำนี

170 0701100083 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื 

จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี

สรุำษฎรธ์ำนี

171 0701100090 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นแมลงเศรษฐกจิ

 จังหวดัเชยีงใหม่

เชยีงใหม่

172 0701100101 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีำรเกษตรดำ้นอำรักขำพชื 

จังหวดัพษิณุโลก

พษิณุโลก

173 0701100104 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร สว่นกลำง

174 0701100106 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันนทบรุี นนทบรุี

175 0701100108 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

176 0701100119 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

177 0701100121 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสระแกว้ สระแกว้

178 0701100134 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัขอนแกน่ ขอนแกน่

179 0701100139 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัมหำสำรคำม มหำสำรคำม

180 0701100145 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

181 0701100149 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

182 0701100151 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัน่ำน น่ำน

183 0701100159 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัตำก ตำก

184 0701100176 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดักระบี่ กระบี่

185 0701100180 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

186 0701100183 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสงขลำ สงขลำ

187 0701100184 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัสตลู สตลู

188 0701100205 กรมสง่เสรมิกำรเกษตร ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนำอำชพีกำรเกษตร จังหวดั

อตุรดติถ์

อตุรดติถ์

189 0701200023 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่7 ขอนแกน่

190 0701200024 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่8 ขอนแกน่

191 0701200025 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่9 เชยีงใหม่

192 0701200027 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่11 พษิณุโลก

193 0701200032 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่20 สรุำษฎรธ์ำนี

194 0701200033 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ศนูยถ์่ำยทอดเทคโนโลยกีำรสหกรณ์ที ่17 สงขลำ

195 0701200038 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

196 0701200043 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสระบรุี สระบรุี

197 0701200046 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัจันทบรุี จันทบรุี

198 0701200049 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัปรำจนีบรุี ปรำจนีบรุี

199 0701200056 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

200 0701200062 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอดุรธำนี อดุรธำนี

201 0701200071 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

202 0701200074 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

203 0701200083 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัตำก ตำก

204 0701200087 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

205 0701200095 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัประจวบครีขีันธ์ ประจวบครีขีันธ์

206 0701200097 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดักระบี่ กระบี่

207 0701200099 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัภเูก็ต ภเูก็ต

208 0701200100 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

209 0701200104 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัสตลู สตลู

210 0701300029 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

211 0701300040 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดักำฬสนิธุ์ กำฬสนิธุ์

212 0701300056 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัตำก ตำก

213 0701300060 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

214 0701300062 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดักำญจนบรุี กำญจนบรุี

215 0701300068 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดักระบี่ กระบี่

216 0701300073 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัชมุพร ชมุพร

217 0701300079 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดัยะลำ ยะลำ

218 0701300093 ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ส ำนักงำนกำรปฏริปูทีด่นิจังหวดับงึกำฬ บงึกำฬ

219 0701500011 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่2 พษิณุโลก

220 0701500013 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่4 ขอนแกน่

221 0701500017 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรที ่8 สรุำษฎรธ์ำนี

222 0701600000 ส ำนักงำนพัฒนำวจัิยกำรเกษตร สนง.พัฒนำกำรวจัิยกำรเกษตร สว่นกลำง

223 0701700000 สถำบันวจัิยและพัฒนำพืน้ทีส่งู (องคก์ำรมหำชน) สถำบันวจัิยและพัฒนำพืน้ทีส่งู (องคก์ำรมหำชน) เชยีงใหม่

224 0701800007 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วพษิณุโลก พษิณุโลก

225 0701800016 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

226 0701800023 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วขอนแกน่ ขอนแกน่

227 0701800028 กรมกำรขำ้ว ศนูยเ์มล็ดพันธุข์ำ้วสรุำษฎรธ์ำนี สรุำษฎรธ์ำนี

228 0701800036 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วอบุลรำชธำนี อบุลรำชธำนี

229 0701800037 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วเชยีงใหม่ เชยีงใหม่

230 0701800041 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วฉะเชงิเทรำ ฉะเชงิเทรำ

231 0701800042 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วพระนครศรอียธุยำ พระนครศรอียธุยำ

232 0701800047 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วสะเมงิ เชยีงใหม่

233 0701800053 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วขอนแกน่ ขอนแกน่

234 0701800054 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วชมุแพ ขอนแกน่

235 0701800063 กรมกำรขำ้ว ศนูยว์จัิยขำ้วรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

236 0701900000 ส ำนักงำนพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั(องคก์ำรมหำชน)

ส ำนักงำนพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั(องคก์ำรมหำชน)

สว่นกลำง



ล ำดับท่ี รหัสหน่วยเบิกจ่ำย กรม ช่ือหน่วยเบิกจ่ำย จังหวัด

หน่วยงำนท่ียังไม่ได้ทดสอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

237 0702000017 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (สระบรุ)ี

สระบรุี

238 0702000022 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (ตำก)

ตำก

239 0702000024 กรมหมอ่นไหม ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนำงเจำ้

สริกิติ ิ ์พระบรมรำชนิีนำถ (อบุลรำชธำน)ี

อบุลรำชธำนี

240 0702100003 กรมฝนหลวงและกำรบนิเกษตร ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สว่นกลำง
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