


รายละเอยีดประกอบงบทดลอง  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

1. เงนิฝากคลัง  (รหัสบญัชี - 1101020501)

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

1 10901 เงนิเหลือจา่ยโครงการ 60 ป่าชุมชนฯ 880.00           

2 10901 เงนิกจิกรรมโครงการอุทยานการศึกษาฯ 20.00             

3 10901 เงนิกจิกรรมปลูกและบ ารุงป่า (เงนิบริจาค) 0.80               

4 10901 เงนิกจิกรรมปลูกป่าทัว่ไป จ านวน 300 ไร่(เงนินอก) 800.00           

5 10902 เงนิกจิกรรมปลูกป่าทัว่ไป จ านวน 500 ไร่(เงนินอก) 50.00             

6 10901 เงนิฝากแผนกปา่ไม ้เงนิกจิกรรมปลกูและบ ารุงปา่ (พระยาเดนิธงที1่,3) 40.00             

7 10901 เงนิฝากแผนกป่าไม้ เงนิกจิกรรมปลูกและบ ารุงป่า 110.00            

8 10901 เงนิฝากแผนกป่าไม้ เงนิกจิกรรมปลูกและบ ารุงป่า 12.00              

9 10770 เงนิฝากแผนกป่าไม้ เงนิกจิกรรมปลูกและบ ารุงป่า 20.00             

10 บร.36145/8 คา่หลักประกันสัญญาฯ 17,450.00

11 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วศินคอนส์ทรัคชั่น

12 บร.36145/9 คา่หลักประกันสัญญาฯ 9,000.00

13 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จัตุรัส อิเล็กติคอล คอนสตัคชั่น .

14 บร.36145/24 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางมณเฑยีร  หมัน่สาร 26,500.00

15 บร.36145/25 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางสุกติ เยือกเย็น 26,665.00

16 บร.36145/26 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายบรรจบ  สะไบบาง 26,700.00

17 บร.36145/27 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายสัมภาษ  กรแกว้ 32,040.00

18 บร.36145/28 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางมัจฉา  นิม่พญา 26,750.00

19 บร.36145/29 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายธนิก  ปภาดาประสิทธิ์ 27,000.00

20 บร.36145/30 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางขันทอง  หมุดเงนิ 32,025.00

21 บร.36145/31 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางสาวฟารีดา  สุโงะ๊ 37,250.00

22 บร.36145/32 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางสาววลิัย  สูงขุนทด 26,700.00

23 บร.36145/33 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายสาร  ลีทองดี 41,000.00

24 บร.36145/34 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายบุญธรรม  สุขแสง 29,000.00

25 บร.36145/35 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางสาวณัฐพร  เมืองแวง 45,935.00

26 บร.36145/36 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายอ าพล  อินทมาน 49,600.00

27 00930 โอนขายบิลภายในกรม 115,527.00 571,074.80      



2. ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.  (รหัสบญัชี - 1101020603) จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ

1 1255/3600035238 นายมณฑป  ศรีทอง(ไปราชการ) 37,640.00       

2 1256/3600035239 นายคมสันต์  ใจยะสุข(ไปราชการ) 8,104.00         

3 1257/3600035240 นายท านอง  จวงพลงาม(ไปราชการ) 17,380.00       

4 1258/3600035354 นายท านอง  จวงพลงาม(ไปราชการ) 22,920.00       

5 1259/3600035355 นายท านอง  จวงพลงาม(ไปราชการ) 11,880.00        

6 1260/3600035356 นายประทุม  เพง็พว่ง 616.00            

7 1261/3600035357 นายคมกฤช  เจริญผล 272.00            

8 1262/3600035358 นายรัฐภาคย์  ศรีน้อย 2,067.50         

9 1263/3600035358 นางสาวอัญชลี  หงษ์โต 1,120.00          

10 1264/3600035361 นายประเสริฐ  ศรีทอง 39,840.00       

11 1265/3600035362 นางสาวพรทิพย์  ปิยะโชต(ิไปราชการ) 2,350.00         

12 1266/3600035364 นางสาวไลวรรณ  อ่อนน  าค า(ไปราชการ) 2,640.00         

13 1267/3600035365 นายบุญรอด  พุม่ทอง 584.00           

14 1340/3600038137 นายสุรชาติ  ปุณวานิชศิริ(ไปราชการ) 896.00           

15 1341/3600004367 นายสุรชาติ  ปุณวานิชศิริ(ไปราชการ) 2,190.00         

16 1347/3600037634 นาส ารวย  ศักดิด์าเดช(ไปราชการ) 1,680.00         
17 1348/3200004455 ร้านออโต้รัน  เซ็นเตอร์(คา่จา้งซอ่มคอมพวิเตอร์) 4,400.00         156,579.50     

3. ล/น เงนิยมื - ใน งปม. (รหัสบญัชี - 1102010101)

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

1 1066/3600030944 นายประเสริฐ  ศรีทอง(ไปราชการ) 35,200.00       

2 1190/3600033359 นายประทุม  เพง็พว่ง(ไปราชการ) 19,200.00       

3 1191/3600032192 นายชูเกยีรติ  สงา่ศรี(ไปราชการ) 17,120.00        

4 1249/3600034846 นายรัชชัย  สุทธมิา(ไปราชการ) 15,000.00       

5 1250/3600034847 นายถนอมพงษ์  สังขธ์ูป(ไปราชการ) 32,000.00       

6 1251/3600034757 นายไพบูลย์  คุณพโิน(ไปราชการ) 31,940.00       

7 1252/3600034153 นายธนบดี  บุญทน(ไปราชการ) 25,000.00       

8 1283/3600036422 นายสมเกยีรติ  โอภาส(ไปราชการ) 15,000.00       

9 1284/3600036437 นายท านอง  จวงพลงาม(ไปราชการ) 15,000.00       

10 1306/3600036474 นางสาวพรทิพย์  ปิยะโชต(ิไปราชการ) 15,000.00       220,460.00     



4. อาคารส านกังาน  (รหัสบญัชี - 1205020101)

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

1 สบ.3146 สร้างอาคารทีท่ าการ สน.จทป.ที ่5 (สระบุรี) 9,000,000.00  -

5. อาคารเพือ่ ป/ย อืน่  (รหัสบญัชี - 1205030101)

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

1 ทส 1618.1/6/2558 หจก.ส.สาทิสเขาพระกอ่สร้าง สร้างสถานีเพาะช า - 

จ.สิงหบ์ุรี ลงวันที ่2 มี.ค.58 404,000.00     

2 ทส 1618.1/7/2558 หจก.บีเค เอ็นจเินียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ -

จ.ลพบุรี ลงวันที ่2 มี.ค.58 405,000.00     

3 ทส 1618.1/5/2558 หจก.บีเค เอ็นจเินียแอนด์คอนสตรัคชั่น สร้างสถานีฯ -

จ.อ่างทอง ลงวันที ่2 มี.ค.58 405,000.00     

4 ทส 1618.71/3/2558 น.ส.วลิัย  สูงขุนทด สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง ลบ.1 (หว้ยหนิ)

5 ทส 1618.1/2/2558 นายสมบัติ สร้างโรงเก็บไม้ของกลาง ส านักฯ 5 (สระบุรี) 100,000.00     

6 ทส 1618.1/4/2559 นายสมบัติ สร้างเรือนเพาะ จ.ชัยนาท 99,980.00      

7 ทส 1618.1/5/2559 นายพลวรรธน์  หอดขุนทด  (สร้างเรือนเก็บไม้ของกลาง) 398,770.00     

98,300.00       1,911,050.00   

6. ครุภณัฑ์ส านกังาน  (รหัสบญัชี - 1206010101)

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

1 ปม.55-022-01-0102-002 โต๊ะท างาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟศิเซ็นเตอร์ 5,885.00        

2 ปม.55-022-01-0102-003 โต๊ะท างาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟศิเซ็นเตอร์ 9,095.00        

3 ปม.55-022-01-0102-004 โต๊ะท างาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟศิเซ็นเตอร์ 5,885.00        

4 ปม.55-022-01-0102-005 โต๊ะท างาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟศิเซ็นเตอร์ 5,885.00        

5 ปม.55-022-01-0102-007 โต๊ะท างาน ร้านแอล.วี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ออฟฟศิเซ็นเตอร์ 5,885.00        

6 ปม.55-022-01-0130-003 ตูเ้ก็บเอกสาร  โรงพมิพก์วนิสินเฟอร์นิเจอร์ 6,066.00        

7 ปม.55-022-01-0130-004 ตูเ้ก็บเอกสาร  โรงพมิพก์วนิสินเฟอร์นิเจอร์ 8,500.00        

8 ปม.55-022-01-0140-043 เคร่ืองปรับอากาศ ร้านเอส.ดี.แอร์เซ็นเตอร์  26,500.00       73,701.00       



7. ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  (รหัสบญัชี - 1206020101)

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

1 ENKB-2874 ติดตั งถังแกส๊ NGV รถยนต์ราชการทะเบียน ชร.758 กทม 57,000.00      

2 TIS-DSB16-154 รถยนต์ ย่ีหอ้ ISUZU รุ่น D-MAX V-Cross 3.0 DDI Z 777,000.00     834,000.00     

8. ครุภณัฑ์โฆษณา  (รหัสบญัชี - 1206040101)

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

1 ปม.59-022-07-0712-008 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 40,000.00

2 ปม.59-022-07-0708-009 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 39,000.00 79,000.00

9. ใบส าคัญค้างจ่าย  (รหัสบญัชี - 2102040102)

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

1 1255/3600035238 นายมณฑป  ศรีทอง(ไปราชการ) -37,640.00 

2 1256/3600035239 นายคมสันต์  ใจยะสุข(ไปราชการ) -8,104.00 

3 1257/3600035240 นายท านอง  จวงพลงาม(ไปราชการ) -17,380.00 

4 1258/3600035354 นายท านอง  จวงพลงาม(ไปราชการ) -22,920.00 

5 1259/3600035355 นายท านอง  จวงพลงาม(ไปราชการ) -11,880.00 

6 1260/3600035356 นายประทุม  เพง็พว่ง -616.00 

7 1261/3600035357 นายคมกฤช  เจริญผล -272.00 

8 1262/3600035358 นายรัฐภาคย์  ศรีน้อย -2,067.50 

9 1263/3600035358 นางสาวอัญชลี  หงษ์โต -1,120.00 

10 1264/3600035361 นายประเสริฐ  ศรีทอง -39,840.00 

11 1265/3600035362 นางสาวพรทิพย์  ปิยะโชติ (ไปราชการ) -2,350.00 

12 1266/3600035364 นางสาวไลวรรณ  อ่อนน  าค า (ไปราชการ) -2,640.00 

13 1267/3600035365 นายบุญรอด  พุม่ทอง (ไปราชการ) -584.00 

14 1340/3600038437 นายสุรชาติ  ปุณณวานิชศิริ (ไปราชการ) -896.00 

15 1341/3600004367 นายสุรชาติ  ปุณณวานิชศิริ (ไปราชการ) -2,190.00 

16 1347/3600039227 นายส ารวย  ศักดิด์าเดช (ไปราชการ) -1,680.00 

17 1355/3600039227 หน่วยฯ ลบ.1(หว้ยหนิ) (คา่ตอบแทน) -45,000.00 

18 1356/3600037897 หน่วยฯ สบ.2(ล าพญากลาง) (คา่ตอบแทน) -90,000.00 

17 1364/3600038456 นายส ารวย  อริเดช (ไปราชการ) -5,350.00 

18 1365/3600036694 นายสุรชาติ  ปุณณวานิชศิริ (คา่ล่วงเวลา) -32,640.00 

19 1366/3600038794 นางชุติมา  ประทับศักดิ ์(คา่ล่วงเวลา) -49,220.00 -374,389.50 



10. เงนิรับฝากอืน่  (รหัสบญัชี - 2111020199) จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ

1 บร.36141/20 เงนิบริจาคกจิกรรมปลูกและบ ารุงป่า - -113,100.00 -113,100.00 

(บจ.ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์มาร์เก็ตต ิง) 

11. เงนิประกันอืน่  (รหัสบญัชี - 2112010199) จ านวนเงนิ รวมท้ังสิน้

เลขท่ีเอกสารอ้างองิ ผู้เบกิ

1 บร.36145/8 คา่หลักประกันสัญญาฯ -17,450.00 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วศินคอนส์ทรัคชั่น

2 บร.36145/9 คา่หลักประกันสัญญาฯ -9,000.00 

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด จัตุรัส อิเล็กติคอล คอนสตัคชั่น .

3 บร.36145/24 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางมณเฑยีร  หมัน่สาร -26,500.00 

4 บร.36145/25 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางสุกติ เยือกเย็น -26,665.00 

5 บร.36145/26 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายบรรจบ  สะไบบาง -26,700.00 

6 บร.36145/27 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายสัมภาษ  กรแกว้ -32,040.00 

7 บร.36145/28 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางมัจฉา  นิม่พญา -26,750.00 

8 บร.36145/29 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายธนิก  ปภาดาประสิทธิ์ -27,000.00 

9 บร.36145/30 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางขันทอง  หมุดเงนิ -32,025.00 

10 บร.36145/31 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางสาวฟารีดา  สุโงะ๊ -37,250.00 

11 บร.36145/32 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางสาววลิัย  สูงขุนทด -26,700.00 

12 บร.36145/33 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายสาร  ลีทองดี -41,000.00 

13 บร.36145/34 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายบุญธรรม  สุขแสง -29,000.00 

14 บร.36145/35 คา่หลักประกันสัญญาฯ นางสาวณัฐพร  เมืองแวง -45,935.00 

15 บร.36145/36 คา่หลักประกันสัญญาฯ นายอ าพล  อินทมาน -49,600.00 -453,615.00 


