
เลขที่        / 08 / 55
วนัที่  10  ส.ค.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 9,060.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 9,060.00

9,060.00 9,060.00

ตามสญัญาเงินยมื เลขท่ี      /2555   ลงวนัท่ี            ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ  531/874
ส่งใชเ้ป็นใบส าคญัรับเงิน  9,060.- บาท  ขอเบิกเพ่ิม  1,780.-  บาท

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 08 / 55

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมืค่าเดินทางไปราชการ ของ นายมะสดี  หะยปิี  ต  าแหน่ง  นายก อบต . ทา่สาป

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ



วนัที่ 24  ส.ค.  55
ฝ่าย……………………….

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 7,756.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 7,756.00

7,756.00 7,756.00

ตามสญัญาเงินยมื เลขท่ี           /2555   ลงวนัท่ี                                                       ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ  150/938
ส่งใชเ้ป็นใบส าคญัรับเงิน  7,756.- บาท  ขอเบิกเพ่ิม  714.-  บาท

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 08 / 55
วนัที่  30  ส.ค.  55

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมืค่าเดินทางไปราชการ ของ นางสาวฉวีวรรณ  แซ่หลี  ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองคลงั

ผู้อนุมตัิ



ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินรับฝาก - เงินกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ 900 563,352.89
                  เงินฝากธนาคาร ธกส . - ออมทรัพย์ 563,352.89
                  (ธ.ธกส. สาขายะลา  เลขท่ี  061-2-47298-1)

563,352.89 563,352.89

อบต.ทา่สาป  เน่ืองจาก

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชีผู้อนุมตัิ

รายการ

ค าอธิบาย    โอนปิดบัญชีธนาคาร ธกส . สาขายะลา เลขที่บัญชี 061-2-47298-1  บัญชี ระบบหลกัประกนัสุขภาพท้องถิน่















เลขที่       / 08 / 55

วนัที่  30  ส.ค. 55
ฝ่าย……………………….

รายการ รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (งบกลาง-ผูสู้งอายุ) 7000 3,100.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินนอกงบประมาณ  3,100.00

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป



3,100.00 3,100.00
ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื เบ้ียผูสู้งอาย ุ ของนางสาวรุสลินดา  มะนอ  ต  าแหน่ง เจา้พนกังานพฒันาชุมชน
ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ  เลขท่ี

ผู้จดัท า ผู้อนุมตัิ ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่       / 08 / 55

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป วนัที่  30  ส.ค. 55
ฝ่าย……………………….

รายการ รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (งบกลาง-ผูพิ้การ) 7000 500.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินนอกงบประมาณ  500.00



500.00 500.00
ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื เบ้ียยงัชีพคนพิการ  ของนางสาวรุสลินดา  มะนอ  ต  าแหน่ง เจา้พนกังานพฒันาชุมชน
ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ  เลขท่ี

ผู้จดัท า ผู้อนุมตัิ ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 08 / 55
วนัที่  30  ส.ค.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าจา้งชัว่คราว 130 87,600.00
             ค่าจา้งประจ า 120 87,600.00

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ



87,600.00 87,600.00

ฎีกาตามงบประมาณ เลขท่ี 485/794   เป็นเงิน 6,530.00 บาท
ฎีกาตามงบประมาณ เลขท่ี 486/795  เป็นเงิน 1,670.00 บาท
ฎีกาตามงบประมาณ เลขท่ี 487/796 เป็นเงิน ####### บาท
ฎีกาตามงบประมาณ เลขท่ี 488/797 เป็นเงิน ####### บาท
ฎีกาตามงบประมาณ เลขท่ี 489/795 เป็นเงิน ####### บาท

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 08 / 55
วนัที่  30  ส.ค.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

เงินเดือน 110 7,200.00
                 ค่าตอบแทน 200 7,200.00

7,200.00 7,200.00

ผู้อนุมตัิ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการปรับปรุงบญัชีค่าจา้งประจ าเขา้บญัชีค่าจา้งชัว่คราวเน่ืองจากลงบญัชีผิดไป ตามฎีกาตามงบประมาณ ดงัน้ี

รายการ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป



ฎีกาตามงบประมาณ เลขท่ี 50/811  เป็นเงิน 7,200.00 บาท

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการปรับปรุงบญัชีค่าจา้งประจ าเขา้บญัชีค่าจา้งชัว่คราวเน่ืองจากลงบญัชีผิดไป ตามฎีกาตามงบประมาณ ดงัน้ี

ผู้อนุมตัิ



                                 



ตามสญัญาเงินยมื เลขท่ี           /2555   ลงวนัท่ี                                                       ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ  150/938





















ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื เบ้ียยงัชีพคนพิการ  ของนางสาวรุสลินดา  มะนอ  ต  าแหน่ง เจา้พนกังานพฒันาชุมชน


