










ล ำดับท่ี เลขท่ีเอกสำร

3,438,077.83  บาท

1 656/3300000788 6100009710/7012922383/ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน นำงสำวนุงรีนำ อำลี 200,000.00     บำท

2 657/3300000789 6100009834/7012923130/ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน นำงสำวรูฮำนิง บินอีซอ 100,000.00     บำท

3 658/3300001747 6100009550/7012923715/ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน นำยมำนะ บินอูมำ 102,000.00     บำท

4 659/3300001748 6100009552/7012923141/ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน นำงสำวฟำตีเมำะ อำหะมะ 100,000.00     บำท

5 660/3300001632 6100009622/7012924022/ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน นำงสะมำรีย๊ะ มะดิง 150,000.00     บำท

6 661/3300001633 6100008153/7012923151/ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน นำยกำมำรูดิง สำและ 120,000.00     บำท

7 1500004107 RI /0901200003 รับเงินบริจำคท่ีได้รับจำกภำคเอกชน (10787) 6,000.00        บำท

8 729/3300002113 6100010739/7012961353/ค่ำวัสดุกำรเกษตร -วัสดุนำนำภัณฑ์ โดย นำยอำลิฟ อิงดิง 400,100.00     บำท

9 732/3300002042 610001441/7012981441/ค่ำจ้ำงเหมำปฏิบัติงำน นำงสำวสำวำนี กะลูแป 120,000.00     บำท

2,151,977.83  บำท

ล ำดับท่ี เลขท่ีเอกสำร

-               บาท

1 666/3600022755 ลูกหน้ีเงินยืม-นำยสิทธิพล ทองค ำ สัญญำเลขท่ี 59/62 ลว.1 พค 62 37,080.00       บำท

2 667/3600022754 ลูกหน้ีเงินยืม-นำยอำทร ดิมหมวก สัญญำเลขท่ี 61/62 ลว.1 พค 62 87,400.00       บำท

3 668/3600022753 ลูกหน้ีเงินยืม-นำยปลิว ชุมแดง สัญญำเลขท่ี 64/62 ลว.29 เมย 62 23,720.00       บำท

4 670/3600022748 ลูกหน้ีเงินยืม-นำยกิตติพันธ์ุ รัตนวงค์ สัญญำเลขท่ี 63/62 ลว.1 พค 62 11,840.00       บำท

5 672/3600022448 ลูกหน้ีเงินยืม-นำยกูมำยีเด็ง ตวันโซะ สัญญำเลขท่ี 62/62 ลว.2 พค 62 7,600.00        บำท

6 697/3600023238 ลูกหน้ีเงินยืม-นำยอดุลย์ ดอมิ สัญญำเลขท่ี 68/62 ลว.7 พค 62 61,200.00       บำท

7 698/3600023113 ลูกหน้ีเงินยืม-นำยสันต์ สือร่ี สัญญำเลขท่ี 65/62 ลว.2 พค 62 47,630.00       บำท

8 734/3600021780 ลูกหน้ีเงินยืม-นำงสำวสุธิสำ สุระธำโก สัญญำเลขท่ี 70/62 ลว.10 พค 62 29,040.00       บำท

305,510.00    บำท

ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 13 สาขานราธิวาส

เงินฝากคลัง

ประจ าเดือน พฤษภาคม  ปีงบประมาณ 2562

รายการ จ านวนเงิน

ยอดยกมา เมษายน 2562

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 13 สาขานราธิวาส

ลูกหน้ีเงินยืม-ในงบประมาณ

ประจ าเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

รายการ จ านวนเงิน

ยอดยกมา เมษายน  2562

ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS



ล ำดับท่ี เลขท่ีเอกสำร

-               บาท

1 770/3100034668 6100011854/7013024953/ค่ำใช้สอย พงศ์ นรำแกลเลอร่ี 6,380.00        บำท

2 771/3100034557 6100012627/7013025109/ค่ำวัสดุ หจก.เอส วี คำร์เซอร์วิส 17,000.00       บำท

3 772/3100034666 6100011855/7013025159/ค่ำวัสดุส ำนักงำน บริษัท ปีนังเทดด้ิง จ ำกัด 5,000.00        บำท

4 6100012727 7013013657/8000722387/ค่ำจ้ำงเหมำ นำยสงบ ล่ิวสกุล 43,000.00       บำท

5 62057072871 7012935017/8000618471/ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร-นำยมำฮำมัดซูเดน ยูซะ 27,000.00       บำท

6 62057072882 7012935029/8000618905/ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร-นำยซูรำค๊อยเดร์ ยูโซะ 12,500.00       บำท

110,880.00    บำท

ล ำดับท่ี เลขท่ีเอกสำร

2,825.83        บาท

1 21981/30 รับเงินหลักประกันสัญญำก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนพัก หน่วยป้องกันรักษำป่ำท่ี 35,250.00      บำท

ลว. 18 กพ 2562 นธ.3(ระแงะ-จะแนะ) โดยวิธีคัดเลือก จ ำนวน 1 แห่ง จำก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด

เอ็มดีเอฟ กำรก่อสร้ำงโดย นำยอิลฮัม สุหลง

38,075.83      บำท

ยอดยกมา เมษายน 2562

ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 13 สาขานราธิวาส

รับสินค้า / ใบส าคัญ

ประจ าเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

รายการ จ านวนเงิน

ยอดยกมา เมษายน 2562 เงินฝากต่างๆสจป.ท่ี13 สาขานราธิวาส (10901)

ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 13 สาขานราธิวาส

เงินประกันอ่ืน

ประจ าเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2562

รายการ จ านวนเงิน
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