
ล ำดับ รหัส ยนืยนัยอด เดือน ไฟฟ้ำ ประปำ อ่ืนๆ หมำยเหตุ

1 1600700021 ทสญ. กลาง เบกิ ก.ค. 452,556.36 105,407.61          

ค้าง

2 1600700025 รจก. ก าแพงเพชร เบกิ ม.ิย. 273.431.99 14,771.53            

ค้าง 228,802.15 331,534.47          

3 1600700026 รจก. ขอนแกน่ เบกิ ม.ิย. 495,391.45 401,810.04          แจง้ค้าง ส.ค. 60

ค้าง 345,876.49 310,632.24          

4 1600700037 รจก. บางขวาง เบกิ ม.ิย. 1,204,528.14        

ค้าง 1,157,981.22        

5 1600700045 รจก. ล าปาง เบกิ ม.ิย. 170,106.94          

ค้าง 152,469.65          

6 1600700048 รจก. สุราษฎร์ธานี เบกิ ก.ค. 235,703.46 

ค้าง 239,740.68 

7 1600700053 ทสญ. นครราชสีมา เบกิ แจง้ค้าง ก.ย. 60

ค้าง

8 1600700059 ทส. เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เบกิ ม.ิย. 451,119.32 

ค้าง 530,869.26 

9 1600700064 ทสป. หนองน  าขุ่น เบกิ ม.ิย. 54,508.48 

ค้าง 54,900.19 

เบกิ ก.ค. 54,508.48 

ค้าง 54,900.19 

10 1600700071 ทสญ. เชียงใหม่ เบกิ มีแจง้ค้างเดือน ส.ค. 60

ค้าง

11 1600700077 รจจ. เพชรบรูณ์ เบกิ แจง้ค้าง ส.ค. - ก.ย. 60

ค้าง

12 1600700086 รจจ. ชัยภมูิ เบกิ แจง้ค้างบา้นพักแยกออกมา

ค้าง

13 1600700087 รจจ. ชุมพร เบกิ พ.ค. 80,119.11 179,609.03          

ค้าง 84,365.08 221,151.77          

14 1600700102 รจจ. พะเยา เบกิ ม.ิย. 107,788.44 

ค้าง 112,619.33 

15 1600700114 รจจ. สกลนคร เบกิ ม.ค. 59,237.27 

ค้าง 92,557.53 

เบกิ ก.พ. 50,452.79 

ค้าง 96,840.04 

เบกิ ม.ีค. 62,051.11 

ค้าง 127,397.84 

เบกิ ม.ิย. 93,947.52 

ค้าง 152,269.95 

เบกิ ก.ค. 626,192.37 

ค้าง 510,884.35 

16 1600700115 รจจ. สงขลา เบกิ พ.ค. 126,231.47 

ค้าง 137,677.90 

17 1600700116 รจจ. สตูล เบกิ แจง้ค้าง ส.ค. 60

ค้าง

18 1600700120 รจจ. สระบรีุ เบกิ ม.ิย. 208,107.38 

ค้าง 198,909.88 

19 1600700121 รจจ. สิงหบ์รีุ เบกิ ก.ค. 157,005.33 

ค้าง 160,664.10 

20 1600700126 รจจ. หนองบวัล าภู เบกิ ม.ิย. 97,133.95 

ค้าง 97,133.95 

เรอืนจ ำ

ค่ำสำธำรณูปโภค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

เดือนในยนืยนัยอดกำรเบิกจ่ำย กับ ยนืยน้ยอดค้ำงช ำระ ทับซ้อนกัน



ล ำดับ รหัส ยนืยนัยอด เดือน ไฟฟ้ำ ประปำ อ่ืนๆ หมำยเหตุเรอืนจ ำ

21 1600700132 รจอ. กนัทรลักษ์ เบกิ ก.ค. 140,978.20 

ค้าง 97,562.26 

22 1600700137 รจอ. เทิง เบกิ ม.ิย. 73,354.17            

ค้าง 65,841.49            

23 1600700146 รจอ. ภเูขียว เบกิ แจง้ค้าง ต.ค. 59 - เม.ย. 60 

ค้าง

24 1600700148 รจอ. แม่สะเรียง เบกิ  แจง้บา้นพักแยกออกมา

ค้าง

25 1600700152 รจอ. สีคิ ว เบกิ ม.ิย. 88,413.85 

ค้าง 94,405.12 

หมำยเหตุ หมำยเหตุ 1 เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยอดเบกิจา่ย/ค้างช าระ ทับซ้อนกนักรุณาตรวจสอบ หากพบว่าไม่ถูกต้องใหท้ ายืนยันการเบกิจา่ยหรือค้างช าระใหม่

2 เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยยอดค้างช าระเดือนสิงหาคม - กนัยายน 2560 ใหน้ างบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ช าระและยืนยันยอดค้างช าระใหม่ 

3 เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยอดค้างช าระของบา้นพักข้าราชการ แยกออกมา ใหย้ืนยันยอดค้างช าระใหม่  โดยน ายอดค้างช าระของบา้นพักไปรวมกบัยอดค้างช าระ

ในเดือนกรกฎาคม 2560


