
เลขที่        / 4 / 55
วนัที่  30 เม.ย. 55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินฝากธนาคาร  - กระแสรายวนั 021
 (ธ.ก.ส.สาขายะลา  เลขท่ี  061-5-00067-4) 1,813,833.93
              เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 022
             (ธ.ก.ส. สาขายะลา เลขท่ี  061-2-19793-1) 1,813,833.93

1,813,833.93 1,813,833.93

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 4 / 55

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพือ่บันทกึรายการเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ (ธกส.)  ไปเข้าบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั (ธกส.)
ผู้อนุมตัิ



วนัที่  30  เม.ย  55
ฝ่าย……………………….

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 46,094.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  (นายยาลี  มารีนิง) 090 11,280.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  (นางดวงพร  จนัทร์ประสิทธ์ิ)090 5,940.00

           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  (นายชานนท ์ สาและ) 090 7,190.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ   (นางกะตีนี  สแลมนั) 090 9,384.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  (น.ส.ฉวีวรรณ  แซ่หลี) 090 9,100.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  (นางปารวี  ส าเร) 090 3,200.00

46,094.00 46,094.00

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชีผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมืค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการของพนกังานประจ าเดือนเมษายน  2555



เลขที่       / 4 / 55
วนัที่  30 เม.ย. 55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (งบกลาง-ผูสู้งอายุ) 7000 7,600.00
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (งบกลาง-ผูพิ้การ) 7000 1,000.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินนอกงบประมาณ  8,600.00

8,600.00 8,600.00

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่      / 4 / 55

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื เบ้ียผูสู้งอายแุละผูพิ้การ  (เงินสด)  ของนางสาวรุสลินดามะนอ

ผู้อนุมตัิ



วนัที่  30 เม.ย. 55
ฝ่าย……………………….

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (งบกลาง-ผูสู้งอายุ) 7000 3,800.00
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (งบกลาง-ผูพิ้การ) 7000 500.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินนอกงบประมาณ  090 4,300.00

4,300.00 4,300.00

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่  4 / 3 / 55

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื เบ้ียผูสู้งอายแุละผูพิ้การ  (เงินสด)  ของนางสาวรุสลินดามะนอ

ผู้อนุมตัิ



วนัที่  31 มี.ค. 55
ฝ่าย……………………….

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

 เงินเดือน 100 7,200.00
                    ค่าตอบแทน 200 7,200.00

7,200.00 7,200.00

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่    2 / 4 / 55

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือปรับปรุงเงินเดือนเลขาผูบ้ริหารประจ าเดือน ก .พ.55  เน่ืองจากลงบญัชีผิดหมวด



วนัที่  30  เม.ย.  55
ฝ่าย……………………….

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าตอบแทน 250 15,500.00
                     ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ 090 15,500.00

15,500.00 15,500.00

สอบคดัเลือกฯ ตามสญัญาเงินยมื เลขท่ี 34/2555 ลงวนัท่ี 6 มีนาคม  2555
ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่      4 / 4 / 55

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมืนายอุสมาน  บือราเฮง  ค่าใชจ่้ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการด าเนินการ



วนัที่  30  เม.ย.  55
ฝ่าย……………………….

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 45,000.00
                     ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ 090 45,000.00

45,000.00 45,000.00

ตามสญัญายมื เลขท่ี 50/2555  ลงวนัท่ี  23  เมษายน  2555  ให ้นางปารวี  ส าเร

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมืค่าตอบแทนวิทยากรตามโครงการพฒันาทกัษะทางวิชาการภาคฤดูร้อน

ผู้อนุมตัิ





                                 


