
เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  1  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 6,264.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 6,264.00

6,264.00 6,264.00

ของ นางกะตีนี  สแลมนั  ต  าแหน่ง  บคุลากร   ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 391/656

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี    60 /2555   ลว.  10  พฤษภาคม  2555

ผู้อนุมตัิ



วนัที่  1  มิ.ย.  55
ฝ่าย……………………….

รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 2,334.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 2,334.00

2,334.00 2,334.00

ของ นายยาลี  มารีนิง  ต  าแหน่ง รองนายก อบต .ทา่สาป    ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 392/657

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  1  มิ.ย.  55

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี       56/2555   ลว.  3  พฤษภาคม  2555

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ



ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 27,480.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 27,480.00

27,480.00 27,480.00

ของ นายอุสมาน  บือราเฮง  ต  าแหน่ง หวัหนา้ส านกังานปลดั    ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 396/658

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  6  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี        64/2555   ลว.  18  พฤษภาคม  2555

ผู้อนุมตัิ



รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 4,906.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 4,906.00

4,906.00 4,906.00

ของ น.ส.รอฆายะ๊  ซาและ ต าแหน่ง                                                         ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 86/670

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  13  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิตรายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี        65/2555   ลว.  23  พฤษภาคม  2555

รายการ

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป



ค่าใชส้อย 250 3,200.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 3,200.00

3,200.00 3,200.00

ของ นายคอลิบ   ดอเลาะ    ต  าแหน่ง  นายช่างโยธา    ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 86/670

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  29  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี      70/2555   ลว.  11  มิถุนายน  2555



ค่าใชส้อย 250 3,200.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 3,200.00

3,200.00 3,200.00

ของ นายชานนท ์ สาและ ต าแหน่ง  ปลดัอบต .ทา่สาป      ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 454/750

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  29  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ผู้อนุมตัิ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี       72/2555   ลว.  14  มิถุนายน  2555

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ



ค่าใชส้อย 250 3,200.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 3,200.00

3,200.00 3,200.00

ของ นายมะรอนิง  คาเร็ง   ต  าแหน่งรองนายกอบต .ทา่สาป      ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 454/751

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  29  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 6,506.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 6,506.00

รายการ

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี       73/2555   ลว.  14  มิถุนายน    2555



6,506.00 6,506.00

ของ นายจกัรพนัธ ์ รัตนสุนทร   ต  าแหน่ง หวัหนา้ส่วนโยธา      ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 91/752

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  29  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าใชส้อย 250 11,800.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 11,800.00

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี       76/2555   ลว.  19  มิถุนายน  2555

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ



11,800.00 11,800.00

ของ นายมะสดี  หะยปิี   ต  าแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่สาป     ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 456/753
ส่งใชเ้ป็นใบส าคญัรับเงิน  11,800.- บาท  เบิกเงินเพ่ิม   1,150.- บาท

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  19  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

งบกลาง (เฉพาะกิจฯ) 250 3,800.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 3,800.00

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี      74/2555   ลว. 14  มิถุนายน  2555

ผู้อนุมตัิ

รายการ



3,800.00 3,800.00

ของนางสาวรุสลินดา  มะนอ  ต  าแหน่ง เจา้พนกังานพฒันาชุมชน  ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เลขท่ี 136/226

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  19  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

งบกลาง (เฉพาะกิจฯ) 250 500.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 500.00

รายการ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี       67 /2555   ลว.  5  มิถุนายน  2555

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ผู้อนุมตัิ



500.00 500.00

ของนางสาวรุสลินดา  มะนอ  ต  าแหน่ง เจา้พนกังานพฒันาชุมชน  ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เลขท่ี 137/227

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชี

เลขที่        / 06 / 55
วนัที่  19  มิ.ย.  55

ฝ่าย……………………….
รหัสบัญชี เดบิท เครดิต

ค่าตอบแทน 250 4,000.00
           ลูกหน้ีเงินยมื - เงินงบประมาณ  090 4,000.00

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี       66/2555   ลว.  5  มิถุนายน  2555

ผู้อนุมตัิ

                                 ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ



_

4,000.00 4,000.00

ของนายสมเกียรติ  น าอุทิศ   ต  าแหน่ง                                                                   ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เลขท่ี 449/745

ผู้จดัท า ผู้บันทกึบัญชีผู้อนุมตัิ

ค าอธิบาย    เพ่ือบนัทึกการส่งใชเ้งินยมื สญัญาเงินยมืเลขท่ี    68/2555   ลว.  6  มิถุนายน  2555



                                 

















ของ นายมะสดี  หะยปิี   ต  าแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่สาป     ตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ   เลขท่ี 456/753







ของนายสมเกียรติ  น าอุทิศ   ต  าแหน่ง                                                                   ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เลขท่ี 449/745


