
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอ่ืน ๆ (2112010199) 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
ลำดับ ว/ด/ป ที ่ รายการ จำนวนเงิน เลขทีนำฝากคลัง 

1 15 พ.ค. 63 บร.0675/01 สัญญาที่ 1/63 บริษัททรัพย์ไพศาล 4554 จำกดั 49,973.00 1600002729 

2 10 มิ.ย. 64 บร.0676/16 สัญญาที่ 135/64 นายชัยนเรศ ขำเพ็ง 2,330.00 1600006715 

3 10 มิ.ย. 64 บร.0676/17 สัญญาที่ 138/64 นายชัยนเรศ ขำเพ็ง 3,110.00 1600006717 

4 10 มิ.ย. 64 บร.0676/18 สัญญาที่ 136/64 นายชัยนเรศ ขำเพ็ง 4,660.00 1600006716 

5 10 มิ.ย. 64 บร.0676/19 สัญญาที่ 137/64 นายชัยนเรศ ขำเพ็ง 4,330.00 1600006718 

6 11 มิ.ย. 64 บร.0676/20 สัญญาที่ 141/64 ร้านธงชัย โดยนายธงชัย รักษาถ้อย 2,000.00 1600006614 

7 11 มิ.ย. 64 บร.0676/21 สัญญาที่ 142/64 ร้านธงชัย โดยนายธงชัย รักษาถ้อย 4,660.00 1600006615 

8 11 มิ.ย. 64 บร.0676/22 สัญญาที่ 143/64 ร้านธงชัย โดยนายธงชัย รักษาถ้อย 8,545.00 1600006616 

9 17 มิ.ย. 64 บร.0676/23 สัญญาที่ 147/64 นายชัยนเรศ ขำเพ็ง 4,330.00 1600006807 

10 17 มิ.ย. 64 บร.0676/24 สัญญาที่ 148/64 นายชัยนเรศ ขำเพ็ง 5,110.00 1600006806 

11 17 มิ.ย. 64 บร.0676/25 สัญญาที่ 149/64 นายชัยนเรศ ขำเพ็ง 2,000.00 1600006805 

12 18 มิ.ย. 64 บร.0676/26 สัญญาที่ 153/64 ร้านธงชัย โดยนายธงชัย รักษาถ้อย 4,660.00 1600006934 

13 18 มิ.ย. 64 บร.0676/27 สัญญาที่ 154/64 ร้านธงชัย นายอำพล หริ่มสง่า 8,220.00 1600006933 

14 18 มิ.ย. 64 บร.0676/28 สัญญาที่ 155/64 ร้านธงชัย นายอำพล หริ่มสง่า 15,540.00 1600006936 

15 18 มิ.ย. 64 บร.0676/29 สัญญาที่ 152/64 ร้านธงชัย โดยนายธงชัย รักษาถ้อย 2,000.00 1600006935 

16 21 มิ.ย. 64 บร.0676/30 สัญญาที่ 158/64 หจก.พวงระย้า ก่อสร้าง 2,000.00 1600002430 

17 24 มิ.ย. 64 บร.0676/31 สัญญาที่ 163/64 หจก.พวงระย้า ก่อสร้าง 10,100.00 1600006817 

18 24 มิ.ย. 64 บร.0676/32 สัญญาที่ 164/64 หจก.พวงระย้า ก่อสร้าง 10,880.00 1600006816 

19 15 มี.ค. 65 บร.ก 3791/02 สัญญาที่ 1/65 นายชัยนเรศ ขำเพง็ 14,660.00 1600003835 

      

 รวมบัญชีเงินประกันอื่น ๆ 159,108.00  

ตรวจถกูต้องแล้ว 
 
 
 

 

     ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวพิมธิพรรณ  ชัยสุวรรณรักษ์) 

           นักวิชาการเงินและบัญชี 
           วันที่  1 ส.ค. 2565 

 
 
 



สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 
รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) 

ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 

ลำดับ รหัสบัญชี รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 10906 เงินประกันสัญญา 159,108.00  

รวมบัญชีเงินฝากคลัง 159,108.00  

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 
รายละเอียดบัญชีเงินรบัฝากอ่ืน (211120199) 

ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 
ลำดับ ว/ด/ป รหัสที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 2 เม.ย. 62  รับเงินค่าไถปลูกปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) 3,000.000. โอนผิดบญัช ี
 รวมบัญชีเงินรับฝากอื่น 3,00.00  

 

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 
รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อ่ืน - หน่วยงานรัฐ 

ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 
ลำดับ ว/ด/ป รายการที ่ รายการ จำนวนเงิน เลขที่ขอเบิก 

1      
 รวมเดือนนี้ 0.00  

สถานีพัฒนาที่ดนิสิงห์บุรี 
รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย 

ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 
ลำดับ ว/ด/ป รายการที ่ รายการ จำนวนเงิน เลขที่ขอเบิก 

1      
 รวมเดือนนี้               0.00  

 

ตรวจถกูต้องแล้ว 
 
 

 

     ลงชื่อ................................................ 
          (นางสาวพิมธิพรรณ  ชัยสุวรรณรักษ์) 

           นักวิชาการเงินและบัญชี 
           วันที่  1 ส.ค. 2565 

 
 
 
 



สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 
รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  

ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 
ลำดับ ว/ด/ป รายการที่ รายการ จำนวนเงิน เลขทีข่อเบิก 

1      
      

 รวมเดือนนี้ 0.00  

 

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 
รายละเอียดบัญชีลูกหนี้ในงบประมาณ 

ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 
ลำดับ เลขที่ 

ใบยืม 
ว/ด/ป ทีย่ืม 

เลขที่เอกสาร 
(K1) 

ชื่อ - สกุล 
จำนวนเงิน       

คงค้าง 
วัตถุประสงค์ทีย่ืม 

วันครบ
กำหนด 

วันที่ส่ง
จริง 

เลขท่ีเอกสาร   
(G1) 

1          

          

          

          

 รวมเดือนนี้ 12,600.00      

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 
รายละเอยีดบญัชีลูกหนี้นอกงบประมาณ 

ประจำเดือน กรกฎาคม  2565 
ลำดับ เลขที่ใบยืม ว/ด/ป ที่ยืม ชื่อ - สกุล จำนวนเงินคงค้าง วัตถุประสงค์ที่ยืม วันครบกำหนด เลขที่ขอเบิก 

        

 รวมเดือนนี้ 0.00    

ตรวจถูกต้องแล้ว 

 

 

     ลงชื่อ............................................... 
          (นางสาวพิมธิพรรณ  ชัยสุวรรณรักษ)์ 

           นักวิชาการเงินและบัญชี 
            วันที่  1  ส.ค. 2565 


