






ข้อมูลทั่วไป

                         เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตังอยู่ในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  มีพืนที่ทังหมด 22.50 ตร.กม. มีประชากรทัง
สิน 41,557 คน แยกเป็นเพศชาย 19,677 คน  เพศหญิง 21,880 คน มีครัวเรือนทังหมด 15,980 ครัวเรือน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
                         การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

                         

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:18 หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563



ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

ปี 2563 ปี 2562

ที่ดิน

ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 96,260,760.00 96,260,760.00

อาคาร

อาคารสํานักงาน 319,655,769.20 323,594,252.00

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 361,052.13 -

ส่วนปรับปรุงอาคาร 1,150,000.00 1,150,000.00

สิ่งปลูกสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง 3,314,737.01 1,387,000.00

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 32,510,848.50 33,395,406.50

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 177,192,434.00 168,986,394.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,184,618.00 11,916,784.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,520,331.00 3,457,831.00

ครุภัณฑ์การเกษตร 3,138,667.00 3,053,890.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 1,720,081.00 1,619,305.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 193,200.00 193,200.00

ครุภัณฑ์สํารวจ 177,500.00 177,500.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,736,655.00 10,394,980.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,770,313.00 16,051,794.00

ครุภัณฑ์การศึกษา 8,024,784.00 7,077,074.00

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ จํานวนเงิน

ปี 2563 ปี 2562

รายได้ 567,207,650.84 678,705,819.50

เงินสะสม 63,538,741.00 2,652,150.00

เงินกู้ 54,832,000.00 -

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 6,729,262.00 6,731,962.00

รับโอน 19,935,470.00 19,935,470.00

รวม 712,243,123.84 708,025,401.50
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน



ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน

ปี 2563 ปี 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,297,484.00 1,968,021.00

ครุภัณฑ์กีฬา 17,525,640.00 19,165,060.00

ครุภัณฑ์ดนตรี 3,681,250.00 4,111,150.00

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 10,000.00 10,000.00

ครุภัณฑ์อื่น 2,817,000.00 4,055,000.00

รวม 712,243,123.84 708,025,401.50

วันที่พิมพ์ : 28/10/2563  13:44:07 หน้า : 2/2

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน



หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ปี 2563 ปี 2562

เงินสด  19,436.85 -

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ฝาก
ประจํา เลขที 914-2-02670-9

149,174,637.12 147,624,669.71

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ฝาก
ประจํา เลขที 914-2-03262-8

1,519,982.64 1,509,941.06

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภท ออม
ทรัพย์ เลขที 914-1-00761-1

126,454,275.53 141,936,664.44

ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจํา เลขที 
3-4359001401-9

137,611,556.75 136,111,738.95

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 
0-2006491759-2

5,192,827.64 4,770,484.54

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 
0-5359000614-3

80,183.97 79,913.08

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 
300035692320

- 30,000,000.00

ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที 
300037579921

30,000,000.00 -

รวม 450,052,900.50 462,033,411.78

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 1,584.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา(ค่าเครืองแบบนักเรียน) 4,708.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 17,380.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา(ค่าหนังสือเรียน) 36,290.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา(ค่าอุุปกรณ์การเรียน) 660.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา(เบียความพิการ) 12,000.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา(เบียยังชีพผู้สูงอายุ) 36,800.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา(อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย) 1,200.00 -
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทําอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย 479.00 -

รวม 111,101.00 -

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน ปี 2563 ปี 2562

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 93,665,471.28 89,008,811.90

รวม 93,665,471.28 89,008,811.90

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:22:57 หน้า : 1/1



ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม แหล่งเงิน รายการ จํานวนเงิน

นางสุชาดา พันธ์นรา เงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,800.00

รวม 8,800.00

รวมทั้งสิ้น 8,800.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม แหล่งเงิน รายการ จํานวนเงิน

นางสาวนิรอซีลา รอสารี เงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,600.00

นางสุดารัตน์ เจ๊ะมามะ เงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,700.00

นางสาวทัศนียา รักไทรทอง เงินงบประมาณ โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ

270,000.00

รวม 281,300.00

รวมทั้งสิ้น 281,300.00

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:24:47 หน้า : 1/1

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม



ประเภทลูกหนี้ ปี 2563 ปี 2562

ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงิน ประจําปี จํานวนราย จํานวนเงิน

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-   - - 2557 3 14,550.00

-   - - 2558 13 171,646.00

-   - - 2559 27 268,955.00

-   - - 2560 69 383,755.00

-   - - 2561 75 502,301.00

-   - - 2562 64 416,256.60

รวม - - 251 1,757,463.60

ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่

-   - - 2556 52 986.10

-   - - 2557 240 16,406.50

-   - - 2558 359 26,657.95

-   - - 2559 354 33,705.05

-   - - 2560 609 51,582.15

-   - - 2561 769 85,525.65

-   - - 2562 893 103,238.84

รวม - - 3,276 318,102.24

ลูกหนี้ภาษีป้าย

-   - - 2558 6 11,340.00

-   - - 2559 8 48,160.00

-   - - 2560 11 10,640.00

-   - - 2561 13 11,800.00

-   - - 2562 13 19,080.00

รวม - - 51 101,020.00

รวมทั้งสิ้น - - 3,578 2,176,585.84

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:25:38 หน้า : 1/1

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี



หมายเหตุ 8 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ปี 2563 ปี 2562

ค่าเช่า 4,996,290.00 4,096,600.00

อื่นๆ 283,650.00 217,950.00

รวม 5,279,940.00 4,314,550.00

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:26:42 หน้า : 1/1



ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการนักท่อง
เที่ยว

55,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

อาคารต่าง ๆ โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
เทศบาล(ลานสันทนา
การ)

480,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาแรงงาน บุคคล
ภายนอก

18,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
สํานักงานเทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก

22,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

489,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
หลังคาอัฒจันทร์ 
(สนามฟุตบอล) 
โรงเรียนเทศบาล 4

760,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
หลังคาทางเดิน 
(อนุบาล) โรงเรียน
เทศบาล 4

700,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,894,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

164,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมา
บุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
บันทึกข้อมูล

10,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมางาน
รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล

70,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาทํา
ความสะอาด (นักการ
ภารโรง)

63,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่
สากล (ภาษาจีน)

300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน
เทศบาล

732,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลตลาด

77,850.00
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ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลอาคาร
ศูนย์อาหาร

57,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารกักสัตว์

18,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการต่อเติมอาคาร
กักสัตว์ รั้วตาข่าย 
พร้อมหลังคา

1,676,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาทําความสะอาด

9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความ
ปลอดภัย

98,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาดูแลรักษาความ
สะอาด

9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาเอกชนดูแลรักษา
สวนสาธารณะของ
เทศบาล

213,700.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ติดตั้งรั้วตาข่ายบริเวณ
สวนเลียบทางรถไฟ 
ถนนทรายทอง 1

330,800.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ พร้อม
สวนหย่อม(ภายในสวน
หน้าโรงพยาบาล)

762,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาดภาย
ในชุมชน

135,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการขนย้ายและ
ฝังกลบขยะ

1,968,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจัดการบ่อบําบัด
ปฏิกูล

9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดําเนิน
การดูแลกองสวัสดิการ
สังคมและศูนย์เรียนรู้ผู้
สูงอายุ

9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก  
(ดีเซล)

882,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมา
บุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
บันทึกข้อมูลและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

9,000.00
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ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดสนามกีฬา
มหาราช สนามฟุตบอล 
ลานคนเดิน สนามเปต
อง สนามฟุตซอล 
สนามหญ้าเทียม ห้อง
ประชุมหาราชและอื่นๆ

82,291.00

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลระบบและการ
จัดการโรงฆ่าสัตว์

27,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV

1,251,810.00

เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

เพื่อก่อสร้างสถานที่
เช็คอิน

600,000.00

ปรับปรุงบัญชี (260,368.56)

รอการปรับปรุง 196,368.56

รวม 13,919,551.00

ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการนักท่อง
เที่ยว

48,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

215,800.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะห้องประชุม 52,800.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมตั้งพื้นแหงน 5,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมตั้งพื้นทรงสูง 4,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์นั่งส่วนกลาง 3,171,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารจอดรถ
ภายในสํานักงาน
เทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก

715,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างที่
ชําระล้างบริเวณหลัง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก

143,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุง คสล. พร้อม
ระบบระบายนํ้า ภายใน
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมืองสุไห
งโก-ลก

1,950,000.00
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ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาแรงงาน บุคคล
ภายนอก

297,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังความปลอดภัย
สํานักงานเทศบาล

22,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกเทท้าย 2,580,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

41,200.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ชุดรับแขก 57,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ 
Smart TV

56,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 40,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตภาย
ในโรงเรียน

300,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงโรง
อาหารห้องประกอบ
อาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1

343,900.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างวิทยากร
ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิส
ลามศึกษา

19,680.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,621,294.36

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ

373,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาทํา
ความสะอาด (นักการ
ภารโรง)

63,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมา
บุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
บันทึกข้อมูล

10,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมางาน
รักษาความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล

42,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่
สากล (ภาษาจีน)

285,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน
เทศบาล

627,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 868,000.00
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลอาคาร
ศูนย์อาหาร

57,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการดูแลตลาด

77,850.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลอาคารกักสัตว์

24,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการต่อเติมอาคาร
กักสัตว์ รั้วตาข่าย 
พร้อมหลังคา

2,400,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาทําความสะอาด

9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

5,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก Inkjet Printer

6,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน

24,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก

8,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

7,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

โครงการติดตั้งไฟ
ประดับเมือง

1,990,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เครื่องทํานํ้าเย็นแบบใช้
ขวด

3,900.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า 7,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมฐานแผ่ ถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 4 
(หลังวัดท่านเอียด - 
บ้านเอื้ออาทร)

4,678,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบ
คุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ 2,000,000.00
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แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมารักษาความ
ปลอดภัย

98,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาเอกชนดูแลรักษา
สวนสาธารณะของ
เทศบาล

233,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาดูแลรักษาความ
สะอาด

9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้เหล็กชุบกับป์วา
ไนซ์

473,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เครื่องซักผ้า 8,300.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเลื่อยยนต์ 11,500.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ พร้อม
สวนหย่อม(ภายในสวน
หน้าโรงพยาบาล)

762,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานสวนสาธารณะ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สวนรื่นอรุณ

2,830,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาดภาย
ในชุมชน

135,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลจัดการบ่อนํ้าบําบัด
ปฏิกูล

18,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดําเนินการขนย้ายและ
ฝังกลบขยะ

1,849,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถดูดสิ่งปฏิกูล 2,700,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมา
บุคคลปฏิบัติหน้าที่งาน
บันทึกข้อมูลและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

9,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมา
เอกชนดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณโดยรอบ
สนามกีฬามหาราช

62,600.00

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก
ดูแลระบบและการ
จัดการโรงฆ่าสัตว์

18,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:40:43 หน้า : 6/7

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 14 รายจ่ายค้างจ่าย



ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานการ
พาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 
(เพิ่มเติม)

2,680,000.00

เงินงบประมาณ แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จราจร

217,000.00

รวม 37,424,724.36

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:40:43 หน้า : 7/7

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 14 รายจ่ายค้างจ่าย



ปี 2563

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 9,862.81

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 1,553.39

เงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 11,726.01

เงินงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 6,621.51

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 12,748.58

เงินงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 45,808.78

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 18,171.52

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 98,375.04

เงินงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 4,900.65

เงินงบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 3,884.89

เงินงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 32,995.23

รวม 246,648.41

ปี 2562

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงิน

- - - - - - -

รวม -
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 15 ฎีกาค้างจ่าย



หมายเหตุ 16 เงินรับฝาก ปี 2563 ปี 2562

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 138,480.12 178,707.45

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5% 7,562.92 1,717.81

เงินรับฝากประกันสัญญา 2,313,401.15 2,486,722.10

เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน 185,144.00 213,352.00

เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ 1,260.00 1,260.00

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 1,185,694.07 1,060,798.07

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - 41,710.00

เงินรับฝากอื่น ๆ

ค่าตรวจแบบ 10 % 2,042.60 -

เงินฝากค่าปรับผิด พรบ รักษาความสะอาด 11,800.00 3,400.00

เงินฝากประกันสัญญา 23,562.00 23,562.00

เงินฝากเพื่อซ่อมแซม ร 5 14,625.50 14,625.50

เงินฝากสปสช. 4,496.00 17,026.00

เงินรับฝากชดเชยค่าประกันอัคคีภัย 97,747.00 -

เงินรับฝากประกันสังคม 579.00 -

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกคืนจังหวัด 110.00 110.00

เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด 82,200.00 237,162.10 - 58,723.50

รวม 4,068,704.36 4,042,990.93

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สําหรับปี สินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:42:36 หน้า : 1/1



ปี 2563

ชื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้ จํานวนเงินที่ขอกู้ สัญญากู้เงิน เงินต้นค้างชําระ ปีสิ้นสุดสัญญา

เลขที่ ลงวันที่

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
รอการปรับปรุง -

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 24,500,000.00 1765/85/2560 7/6/2560 20,161,590.58 7/6/2571

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์อาหารอเนกประสงค์ 30,000,000.00 1514/81/2558 12/6/2558 21,911,376.50 11/6/2570

รวม 54,500,000.00 42,072,967.08

รวมทั้งสิ้น 54,500,000.00 42,072,967.08

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทําสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จํานวน ....................................... บาท

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้ จํานวนเงินที่ขอกู้ สัญญากู้เงิน เงินต้นค้างชําระ ปีสิ้นสุดสัญญา

เลขที่ ลงวันที่

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 24,500,000.00 1765/85/2560 7/6/2560 22,362,852.50 7/6/2571

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์อาหารอเนกประสงค์ 30,000,000.00 1514/81/2558 12/6/2558 24,687,661.94 11/6/2570

รวม 54,500,000.00 47,050,514.44

รวมทั้งสิ้น 54,500,000.00 47,050,514.44

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทําสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จํานวน ....................................... บาท

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุ 18 เจ้าหนี้เงินกู้



ปี 2563 ปี 2562

เงินสะสม 1 ตุลาคม 316,595,698.31 259,690,885.62

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 32,909,324.62 58,388,269.65

หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม 4,936,398.69 8,758,240.45
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก

เงินทุนสํารองเงินสะสม 27,972,925.93 49,630,029.20

รับคืนเงืนสะสม - 259,081.23

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี 11,826,123.86 16,947,102.26

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 23,360,246.00 16,438,803.79 9,931,400.00 56,904,812.69

เงินสะสม 30 กันยายน 333,034,502.10 316,595,698.31

เงินสะสม 30 กันยายน  ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน - -

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. 93,665,471.28 89,008,811.90

3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ - -

4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ - -

5. ลูกหนี้ค่าภาษี 1,588,790.34 2,176,585.84

6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ 5,279,940.00 4,314,550.00

7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชําระหนี้แล้ว 
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

12,427,032.92 7,449,485.56

8. เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ 220,073,267.56 213,646,265.01

333,034,502.10 316,595,698.31

ปี 2563 ปี 2562

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 57,813,900.00 13,647,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:43:36 หน้า : 1/1

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หมายเหตุ 20 เงินสะสม



ปี 2563

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุง คสล.ถนน
เจริญเขต ซอย 19

183,000.00 - - 183,000.00 183,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  คสล 
ถนนภายในชุมชน ซรีจาฮายา

1,415,000.00 - - 1,415,000.00 1,415,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  คสล 
พร้อมระบบระบายนํ้าถนนชุมชน
กือบงกาแม(ข้างโรงเรียนแสง
ธรรมวิทยา)

2,743,000.00 - - 2,743,000.00 2,743,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล 
พร้อมฝารางนํ้า ถนน ประชา
วิวัฒน์ ซอย 11/3

2,427,000.00 2,427,000.00 - 2,427,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล 
พร้อมฝารางนํ้า ถนนประชา
วิวัฒน์ ซอย 11/1

2,370,000.00 2,370,000.00 - 2,370,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล 
พร้อมระบบระบายนํ้าถนนภายใน
ชุมชนศรีอามาน

1,665,000.00 1,665,000.00 - 1,665,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนโต๊ะลือเบ ซอย ข้างโรงฆ่า
สัตว์

720,000.00 - - 720,000.00 720,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนทางหลวงหมายเลข 4031 
ซอยมัรกัส

182,000.00 - - 182,000.00 182,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนบุษยพันธ์

2,270,000.00 - - 2,270,000.00 2,270,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ 
ซอย 2

120,000.00 - - 120,000.00 120,000.00

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน้า : 1/5วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:45:30

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม



ปี 2563

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนน ทรายทอง 2 (หน้าสํานักงาน
เทศบาล)

4,101,000.00 - - 4,101,000.00 4,101,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนชลธารเขต

5,050,000.00 - - 5,050,000.00 5,050,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 8

607,000.00 - - 607,000.00 607,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนทรายทอง 1 ซอย 7

2,930,000.00 - - 2,930,000.00 2,930,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนทางหลวงหมายเลข 4031 
ซอยมัสยิดอัลอิกรอม

244,000.00 - - 244,000.00 244,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 1

1,568,000.00 - - 1,568,000.00 1,568,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนภายในชุมชนกือบงกาแม 
ซอย 2 (บูกานากอ)

308,000.00 - - 308,000.00 308,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนภายในชุมชนกือบงกาแม 
ซอย 4(บูกานากอ)

902,000.00 - - 902,000.00 902,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนภายในชุมชนซรีจาฮายา

2,573,000.00 - - 2,573,000.00 2,573,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ

301,000.00 - - 301,000.00 301,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนภายในชุมชนตันหยง
มะลิ(ถนนทางหลวง หมายเลข 
4057 ซอยข้างบ้านแฝด)

305,000.00 - - 305,000.00 305,000.00

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน้า : 2/5วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:45:30

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม



ปี 2563

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนลูกเสืออนุสรณ์ ซอย 8

672,000.00 - - 672,000.00 672,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
คสล.ถนนวงศ์วิถี

3,118,000.00 - - 3,118,000.00 3,118,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.ถนนวามันอํานวย

2,334,000.00 - - 2,334,000.00 2,334,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.พร้อมระบบระบายนํ้า ถนนทราย
ทอง 2 (หน้าสวนรื่ออรุณ)

2,852,000.00 - - 2,852,000.00 2,852,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.พร้อมระบบระบายนํ้า ถนนทราย
ทอง 3 ซอย 1 (อู่3บี)

1,422,000.00 - - 1,422,000.00 1,422,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.พร้อมระบบระบายนํ้า ถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 11/3

353,000.00 - - 353,000.00 353,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.พร้อมระบบระบายนํ้า ถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย 17/4

1,234,000.00 - - 1,234,000.00 1,234,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.พร้อมระบบระบายนํ้า ถนนภาย
ในชุมชนศรีอามาน

2,495,000.00 2,495,000.00 - 2,495,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.พร้อมระบบระบายนํ้า ถนนรักษ์
ชนะอุทิศ 2

196,000.00 - - 196,000.00 196,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.พร้อมระบบระบายนํ้าถนนโต๊ะลือ
เบ ซอย 6

468,000.00 - - 468,000.00 468,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสลพ
ร้อมระบบระบายนํ้าและทางเท้า 
ถนนชื่นมรรคา

2,772,000.00 2,772,000.00 - 2,772,000.00 -

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน้า : 3/5วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:45:30

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม



ปี 2563

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน แอ
สฟัลท์ติดคอนกรีตถนนวิถีอุทก

1,383,000.00 - - 1,383,000.00 1,383,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจริญเขต 
ซอย 13

2,262,000.00 - - 2,262,000.00 2,262,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า  ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 5

92,000.00 - - 92,000.00 92,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนเจริญเขต ซอย 22

105,000.00 - - 105,000.00 105,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนทรายทอง 4 ซอย หมู่บ้าน
มณีรินทร์

99,000.00 - - 99,000.00 99,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 8

77,000.00 - - 77,000.00 77,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับรุงถนน  คสล. 
ถนนวรคามินทร์

2,630,000.00 - - 2,630,000.00 2,630,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า
แบบรางยู

265,900.00 - - 265,900.00 265,900.00

รวม 57,813,900.00 11,729,000.00 - 57,813,900.00 46,084,900.00

ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนเจริญเขต ซอย 11

1,645,000.00 - - 1,645,000.00 1,645,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
ถนนเจริญเขต ซอย 13/4

405,000.00 - - 405,000.00 405,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมระบบระบายนํ้า ถนนภายใน
ชุมชนตันหยงมะลิ

2,836,000.00 2,836,000.00 - 2,836,000.00 -

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน้า : 4/5วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:45:30

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม



ปี 2562

หมวด ประเภท โครงการ จํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล
.พร้อมระบบระบายนํ้า ถนนเจริญ
เขต ซอย 11/3

550,000.00 - - 550,000.00 550,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นปู
กระเบื้องและจุดทําความสะอาด
ภายในสวนสิรินธร

445,000.00 445,000.00 - 445,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนเจริญเขต ซอย 11 รางนํ้า
กว้างภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 
480.00 เมตร (2ข้าง)

1,975,000.00 - - 1,975,000.00 1,975,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า ถนนเจริญเขต ซอย 19

750,000.00 - - 750,000.00 750,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต(มีส่วนผสมของ
ยางพารา)ถนนสายชุมชนกือบงกา
แม

3,005,000.00 3,005,000.00 - 3,005,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ
มิ่งขวัญประชา

1,929,000.00 1,929,000.00 - 1,929,000.00 -

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบาย
นํ้า  ถนนประชาวิวัฒน์ ชุมชน
โก-ลกวิลเลจ

107,000.00 107,000.00 - 107,000.00 -

รวม 13,647,000.00 8,322,000.00 - 13,647,000.00 5,325,000.00

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน้า : 5/5วันที่พิมพ์ : 26/10/2563  09:45:30

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม


















