
เอกสารแนบ 8 
 

สพข. / สพด. ........................................... 
รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) 

ประจ าเดือน มกราคม 2560 
 

ล าดับ รหัสบัญช ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 10770 เงินบูรณะทรัพยส์ิน 1,920.00  
2 10788 ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 1,500.00  
3 10902 เงินประกันสัญญา 326,178.35  
     

รวมบัญชีเงินฝากคลังทั้งหมด 329,598.35  
 

สพข. / สพด. ........................................... 
รายละเอียดบัญชีเงินฝากอื่น (เฉพาะเงินบูรณะทรัพย์สิน 2111020199) 

ประจ าเดือน มกราคม 2560 
 

ล าดับ ว/ด/ป ใบเสร็จรับเงิน รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 14/07/59 บร19/1 ค่าใช้สถานที่ (อาคารฝึกอบรม) 50% จาก 

กศน.อ าเภอธัญบุรี 
1,500.00  

2 24/08/59 บร20/2 ค่าใช้สถานที่ (อาคารฝึกอบรม) 50% จาก 
ชุมชนหมูบ่้านกรีนการ์เด้นโฮม ชุมชน1 420.00 

 

รวมเดือนนี้ 1,920.00  
 

สพข. / สพด. ........................................... 
 รายละเอียดบัญชีค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 

ประจ าเดือน มกราคม 2560 
 

ล าดับ ว/ด/ป ใบเสรจ็รับเงิน รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 20 ตุลาคม 58 บร.20-35/1 จ านวน 15 ราย 1,725.00 นวก.เงินและบัญช ี

      2 21 ตุลาคม 58 บร.36-49/1 จ านวน 14 ราย 2,775.00 นิติกร 
 *ยอดรวมรายรับ (จะต้องตรงกับบัญชี รายได้เงินนอกงปม 4301020108) 4,500.00 * 

   หัก ค่ากรรมการสอบ 2,000.00   
     ค่าวัสด ุ 1,000.00 3,000.00  

คงเหลือประจ าเดือน มกราคม 2560 1,500.00 ยังไม่ไดป้ระกาศผล 
 
 
 

ลงชื่อ.............................. 
(นายซื่อตรง  จริงจงั) 
นักจัดการงานทั่วไป 

วันที่........................... 



สพข./สพด. ................................................ 
รายละเอียดบัญชี เงินประกันสญัญา (2112010199) 

ประจ าเดือน มกราคม 2560 
 

ล าดับ ว/ด/ป ใบเสร็จรับเงินที ่ สัญญาที ่ รายการ จ านวนเงิน 
เลขที่น า
ฝากคลัง 

1 18 ต.ค.56 บร.01/1 สญ.1/2556 บ.บิ๊กวันอินเตอร์เพลสคอนโทรล จ ากัด  3,745.00 16xxxxxxx1 
2 28 พ.ค.57 บร.31/1 สญ.2/2556 คณะบุคคลคอมพิวเตอร์เน็ตเวิรฺคแอนด์โซลูชั่น  600.00 16xxxxxxx2 
3 26 ก.ย.58 บร.41/01 สญ.3/2557 บ. ส.พันแสง จก. 38,250.00  16xxxxxxx3 
4 26 ก.ย.58 บร.05/02 สญ.4/2557 บ.เอ็ม แอนด์ ดับบลิวยูเนียน จก. 35,577.50  16xxxxxxx3 
5 26 ก.ย.58 บร.07/02 สญ.5/2557 บ.เท็น ซอฟต์ จก. 10,850.00  16xxxxxxx3 
6 26 ก.ย.58 บร.06/02 สญ.6/2557 บ.ดราม่า ล็อบบ้ีเวย์ จก. 23,999.95 108,677.45 16xxxxxxx3 
7 22 ส.ค.59 บร.05/01 สญ.7/2558 บ.ดี พร้อม ดีเวลล็อปเม้นท์ จก. 3,210.00  16xxxxxxx4 
8 22 ส.ค.59 บร.04/01 สญ.8/2558 บ.ที เอ็น เอ็ม แคร์ แอนด์ คลีน จก. 200,022.00 203,323.00 16xxxxxxx4 
9 28 ต.ค.59 บร.06/01 สญ.9/2558 บ.ดี พร้อม ดีเวลล็อปเม้นท์ จก. 802.50  16xxxxxxx5 

10 28 ธ.ค..59 บร.07/01 สญ.10/2558 บ.สยามซิตี้ไอซ์ จก. 3,467.00  16xxxxxxx5 
11 28 ม.ค.60 บร.08/01 สญ.11/2558 บ.ดี แคร์ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จก. 2,054.40  16xxxxxxx5 
12 29 ม.ค.60 บร.11/01 สญ.12/2558 นายวิรัตน์ หฤทัยธนาสันติ 3,600.00 9,923.90  16xxxxxxx5 

    รวมเดือนนี ้ 326,178.35  

 
 

 
สพข./สพด. ................................................ 

รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากอื่น 2111020199 (เงินสมทบจากเกษตรกรค่าขุดบ่อ 2,500) 
ประจ าเดือน มกราคม 2560 

 

ล าดับ ว/ด/ป ที่ รายการ จ านวนเงนิ หมายเหตุ 
1 ธันวาคม 59 บร.20-21/1 จ านวน 2 ราย 5,000.00  
2 มกราคม 60 บร.22-24/1 จ านวน 3 ราย 7,500.00  
      

รวมเดือนนี้ 12,500.00  
หมายเหตุ จ านวนเงนิรวมต้องตรงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  

   ถ้าไม่ตรงกันต้องอธิบายในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของ ธกส. 
 
 
 

ลงชื่อ.............................. 
(นายซื่อตรง  จริงจงั) 
นักจัดการงานทั่วไป 

วันที่........................... 
 

 
 
 



 
สพข./สพด. ................................................ 

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) 
ประจ าเดือน มกราคม 2560 

 

ล าดับ เลขที่
ใบยืม 

ว/ด/ป     
ที่ยืม 

ชื่อ - สกุล จ านวนเงิน 
คงค้าง 

วัตถุประสงค ์ วันครบ
ก าหนด 

วันที่ส่งจริง เลขที่เอกสาร 

1 31/60 29/12/59 นายวิฑูรย์  อุตสี 22,940.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

15/02/60 08/02/60 3600014458 

2 32/60 05/01/60 นางนิรชา  เจ๊กชื่น 29,400.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

14/02/60 9/02/60 3600015624 

3 33/60 12/01/60 นายวีระ  โรพันดุง 104,400.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

17/02/60 01/02/60 3600016709 

4 34/60 16/01/60 นายนริศ  หนูจันทร์ 1,041,250.00 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

16/02/60 02/02/60 3600017241 

5 36/60 16/01/60 น.ส.ชนันท์ภรณ์  สวัสดิรัตน์ 19,040.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

15/02/60 02/02/60 3600017129 

6 37/60 24/01/60 นางฤดี  โคตรชารี 10,960.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

20/02/60 ยังไม่ครบ
ก าหนดส่ง 

3600018654 

7 38/60 24/01/60 นางส ารวย  แลหน้า 23,440.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

27/02/60 ยังไม่ครบ
ก าหนดส่ง 

3600016493 

   รวมเดือนนี ้ 1,251,430.00     

 
 

 
สพข./สพด. ................................................ 

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102 (ถา้มี)) 
ประจ าเดือน มกราคม 2560 

 

ล าดับ เลขที่
ใบยืม 

ว/ด/ป     
ที่ยืม 

ชื่อ - สกุล จ านวนเงิน 
คงค้าง 

วัตถุประสงค ์ วันครบ
ก าหนด 

วันที่ส่งจริง เลขที่เอกสาร 

1 39/60 15/01/60 
 

นายมั่น  ใจมาก 7,000.00 ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบ ต าแหน่ง นวก.เงิน
และบัญชี 

15/02/60 08/02/60 3600014458 

2 40/60 16/01/60 นางแสนดี  เหลือเกิน 6,500.00 ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบ ต าแหน่ง นวก.
เกษตร 

16/02/60 9/02/60 3600015624 

   รวมเดือนนี ้ 13,500.00     

 
 
 

ลงชื่อ.............................. 
(นายซื่อตรง  จริงจงั) 
นักจัดการงานทั่วไป 

วันที่........................... 



สพข./สพด. ................................................ 
รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี ้(2101010102) 

ประจ าเดือน มกราคม 2560 
 

ล าดับ ว/ด/ป รายการที่ รายการ จ านวนเงิน เลขที่ขอเบิก 
1 30/01/60 316 บริษัท บางกอกกรีนเนท จ ากัด 25,388.20 3100027862 
2 30/01/60 317 บรษิัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จ ากัด 17,400.00 3100029532 
   รวมเดือนนี้ 38,788.20  

 
 
 
 
 

สพข./สพด. ................................................ 
รายละเอียดบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) 

ประจ าเดือน มกราคม 2560 
 

ล าดับ ว/ด/ป รายการที่ รายการ จ านวนเงิน เลขที่ขอเบิก 
1 25/01/60 297 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ม.ค. 60 บริหาร (7 ราย) 57,100.00 3600018732 
2 25/01/60 298 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ม.ค. 60 วิชาการ (ภานุมาศ) 7,000.00 3600018733 
3 25/01/60 299 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ม.ค. 60 วิชาการ (ทศพร) 8,000.00 3600018010 
4 25/01/60 300 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ม.ค. 60 ส ารวจ (จ าเรียง) 7,000.00 3600018698 
5 25/01/60 301 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ม.ค. 60 วางแผน (2 ราย) 22,000.00 3600019131 
6 25/01/60 302 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ม.ค. 60 วิเคราะห์ดิน (6 ราย) 57,000.00 3600019132 
7 25/01/60 303 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ม.ค. 60 วิเคราะห์ดิน (อภิศักดิ์) 9,000.00 3600018735 
8 26/01/60 305 คชจ. เดินทางไปราชการ นายภญิโญ  สุวรรณชนะ 53,704.00 3600019264 
9 26/01/60 306 คชจ.เดินทางไปราชการ นายนรศิ  หนูจันทร ์ 3,760.00 3600018757 

10 26/01/60 307 คชจ.เดินทางไปราชการ นายพทุธิพงษ์  เรืองจันทร ์ 19,000.00 3600019165 
11 26/01/60 308 คชจ.เดินทางไปราชการน.ส.วลยัพร  ธรรมบ ารุง 7,641.00 3600019265 
12 26/01/60 309 คชจ.เดินทางไปราชการ นายนรศิ  หนูจันทร ์ 3,910.00 3600019269 
13 30/01/60 311 ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการนายปราณี  สีหบณัฑ ์ 25,766.00 3600018810 
14 30/01/60 312 ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการน.ส.ศิวพร  ศีลเตโช 1,220.00 3600019029 
15 30/01/60 313 คชจ.ในการจัดประชุม นางปราณี  สีหบัฑณ์ 336,600.00 3600019031 
   รวม 618,701.00  

 
 
 

ลงชื่อ.............................. 
(นายซื่อตรง  จริงจงั) 
นักจัดการงานทั่วไป 

วันที่........................... 


