










































เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
002 อ ำนวยกำร (1) 83,862 89,603 5,062  

5,062

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
008-1 ผุ้เชี่ยวชำญฯ (2) 38,659 39,353 694 กรป.ชั้น 2 กับ รอธ.วรีชำติ
008-2 ผู้เชี่ยวชำญฯ (2) 65,392 67,607 2,215 กรป.ชั้น 2 กับ รอธ.วรีชำติ

2,909

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
005-1 ผู้เชี่ยวชำญฯ (2) 63,084 64,191 1,107  OIE ชั้น 1 ผู้เชี่ยวชำญ
005-2 ผู้เชี่ยวชำญฯ (2) 26,961 28,150 1,189  OIE ชั้น 1 ผู้เชี่ยวชำญ

2,296

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ

B ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 626,379 626,379 0
 สลก. ฝ่ำยช่วยฯชั้น 2และห้องเก็บของชั้น1  

(มิเตอร์เสีย) ก ำลังด ำเนินกำรซ่อมแซม

C ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 928,375 933,589 5,214 สลก.ฝ่ำยสำรบรรณและฝ่ำยกอ่สร้ำง

ข ผุ้เชี่ยวชำญฯ (1) 21,426 22,613 1,187 มเิตอร์ปั้มน้ ำใหญ่ 

004 อ ำนวยกำร (1) 67,433 68,112 679 หอ้งประชุม 1 ชั้น 2  ตึกอ ำนวยกำร

ค ผุ้เชี่ยวชำญฯ (1) 740 771 31 มเิตอร์ปั้มน้ ำ 

037 ชัยอัศวรักษ ์(1) 20,183 21,869 1,686 กลุ่มเผยแพร่และประชำสัมพนัธ์

040 ชัยอัศวรักษ ์(2) 78,405 79,523 1,118 หอ้งประชุม 2 ชั้น 2

028 วจิิตรพำหนกำร (1) 40,887 41,121 234 มเิตอร์ปั้มน้ ำใหญ่ 

039 ชัยอัศวรักษ ์(1) 53,285 53,383 98 มเิตอร์ปั้มน้ ำใหญ่

003 อ ำนวยกำร (1) 78,597 79,077 480 หอ้งรับรองหลุยส์ ชั้น1 ตึกอ ำนวยกำร

40,738

51,465

ตำรำงค ำนวณและสรปุจ ำนวนหน่วยกระแสไฟฟ้ำที่หน่วยงำน ภำยในอำคำรกรมปศุสัตว์ส่วนกลำงรำชเทวีใช้
เดือน มิถุนำยน 2559

ผู้บรหิำร

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

กองควำมรว่มมือด้ำนกำรปศุสัตว์ระหว่ำงประเทศ (กรป.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

หน่วยกระแสไฟฟำ้รวมส่วนกลำง 
(ปอ้มยำม, ไฟถนน, ลิฟท,์ หอ้ง
ระบบปฏบิติักำรใหญ่ Server 

ส่วนกลำง และอื่นๆ)

องค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศ (OIE)
เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

รวม



เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
013 จักรพชิัย (1) 37,543 48,466 10,923 มิเตอร์โรงอำหำร
020 จักรพชิัย (4) 3,450 6,918 3,468  หอ้งประชุมถิรทนิรัตน์
032 วจิิตรพำหนกำร (5) 46,189 48,470 2,281  
033 วจิิตรพำหนกำร (5) 48,967 51,156 2,189  

18,861

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
001 อ ำนวยกำร (1) 69,603 77,301 7,698 กองคลังชั้น 1 รวมทั้งหมด
009 อุศุภรำช (1) 89,674 91,335 1,661 ฝ่ำยพสัดุ กองคลัง

010 อุศุภรำช (1) 9,158 9,158 0
กองคลังรวมทั้งหมด (มิเตอร์เสีย) 

ก ำลังด ำเนินกำรซ่อมแซม
012 จักรพชิัย (1) 34,215 34,877 662 หอ้งพกัหน่วยรถยนต์ ชั้น 1
015 จักรพชิัย (2) 2,387 2,408 21 หอ้งท ำงำน สตง.
016 จักรพชิัย (2) 57,161 58,087 266 หอ้งท ำงำน สตง.

10,308

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
034 วจิิตรพำหนกำร (6) 31,012 35,589 3,125  

3,125

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
011 อุศุภรำช (1) 35,400 39,673 4,273  

4,273

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
042 ชัยอัศวรักษ ์(4) 16,786 21,080 4,294  
027 วจิิตรพำหนกำร (1) 2,497 3,955 1,458 หอ้งสมุด 

5,752

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
041 ชัยอัศวรักษ ์(3) 24,865 28,824 3,959  

3,959

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ (กกจ.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

กองคลัง (กค.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

ส ำนักกฎหมำย (สกม.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม
ส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ (สพพ.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม
กองแผนงำน (กผง.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม
ส ำนักพัฒนำอำหำรสัตว์ (สอส.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม



เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
026 วจิิตรพำหนกำร (1) 68,011 71,884 2,415  

2,415

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
035 วจิิตรพำหนกำร (7) 87,047 90,269 3,222  
036 วจิิตรพำหนกำร (7) 25,699 25,760 61  
038 ชัยอัศวรักษ ์(1) 70,485 70,776 291  หอ้งระบบปฏบิติักำร แผงควบคุม

3,574

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
019 จักรพชิัย (4) 91,169 93,567 2,398  
031 วจิิตรพำหนกำร (4) 48,101 50,945 2,844  

5,242

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ

ร้ำนหน้ำกรมฯ (1) 27,953 29,045 1,092 ร้ำนหนำ้กรม ล็อก 1-4 (ของกรมฯ)

044 ชัยอัศวรักษ ์(5) 18,757 23,842 5,085  
045 ชัยอัศวรักษ ์(6) 47,957 48,508 551  

6,728

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
029 วจิิตรพำหนกำร (2) 57,158 61,717 4,559  
030 วจิิตรพำหนกำร (3) 63,364 68,722 5,358  

9,917

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ

ก วจิิตรพำหนกำร (6) 75,768 77,220 1,452  
1,452

กองงำนพระรำชด ำรแิละกิจกรรมพิเศษ (กพก.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศทส.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

ส ำนักควบคุมปอ้งกันและบ ำบดัโรคสัตว์ (สคบ.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

กองส่งเสรมิและพัฒนำกำรปศุสัตว์ (กสส.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

ส ำนักพัฒนำระบบและรบัรองมำตรฐำนสินค้ำปศุสัตว์ (สพส.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน (ตสน.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม



เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
017 จักรพชิัย (3) 58,824 60,151 1,327  

1,327

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ

A หน้ำกรมปศุสัตว์ 555 694 139,000
139,000

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ

A หน้ำกรมปศุสัตว์ 139,000  
98,262  
40,738

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ

B ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 626,379 626,379 0
 สลก. ฝ่ำยช่วยฯชั้น 2และหอ้งเกบ็ของ

ชั้น1  (มเิตอร์เสีย) ก ำลังด ำเนนิกำร
ซ่อมแซม

C ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 928,375 933,589 5,214 สลก.ฝ่ำยสำรบรรณและฝ่ำยกอ่สร้ำง

5,214

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
014 จักรพชิัย (2) 21,948 22,587 639  

639 เช่ำพื้นที่ของกรมปศุสัตว์

เลขที่ ต ำแหน่งที่ติดตั้ง หน่วยกระแสไฟฟ้ำ หมำยเหตุ
มิเตอร์  อำคำร/ชั้น  1 ม.ิย.59  1 ก.ค.59 ที่ค ำนวณตำมหลักกำรฯ
018 จักรพชิัย (3) 94,246 95,217 971  

971

กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร (กพร.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

กรมปศุสัตว์ (มิเตอรร์วมของกำรไฟฟ้ำ)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

หน่วยกระแสไฟฟ้ำรวมส่วนกลำง (ปอ้มยำม ไฟถนน ลิฟท ์ ชุมสำยโทรศัพท ์หอ้งระบบปฏบิตัิกำรใหญ ่ Server ส่วนกลำง และอ่ืนๆ)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวมมิเตอร์ทั้งหมด
รวม

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (3 หลัง)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

สมำคมสัตวบำลแหง่ประเทศไทย

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม

กลุ่มพัฒนำวิชำกำรปศุสัตว์ (กวป.)

เลขที่มิเตอร ์ณ วันที่จดมิเตอร์

รวม



หมายเหตุ : สลก.ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท,์ ชุมสายโทรศัพท,์ ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอื่นๆ
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เลขมิเตอร์ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2559 (ระหว่ำงวันท่ี 1 มิ.ย.59 - 1 ก.ค.59)

เลขมิเตอร์ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2559 (ระหว่ำงวันท่ี 1 มิ.ย.59 - 1 ก.ค.59)




