บัญชีร ายจ่ าย สวนพุท ธศิล ป์
บิล ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
เหล็ก DB16
ลวดมัด + ตะปู
ปูน 2 ถุง
เหล็ก RB6
นํามันรถ VIGO ประสานงาน
นํามันเครื* องปั* นไฟ
เหล็ก RB6
ทราย + เหมารถขนหรายหิน
หิน
เสากลม 12 ต้ น + ค่ารถเครน
ปูน 13 ถุง
เหล็ก + ไม้ อดั
ปูนสําเร็จ ซีแพค 5 คิว
เสาตอหม้ อ 5 ต้ น
แผ่นพืนสําเร็จ
เหล็ก DB16 + RB6 + RB9

จํานวนเงิน
หลัก ฐานจ่ ายเงิน
31200 http://pratripitaka.com/bill/bill01.jpg
2466 http://pratripitaka.com/bill/bill02.jpg
220 http://pratripitaka.com/bill/bill03.jpg
96 http://pratripitaka.com/bill/bill04.jpg
1230 http://pratripitaka.com/bill/bill05.jpg
300 http://pratripitaka.com/bill/bill06.jpg
2400 http://pratripitaka.com/bill/bill07.jpg
1900 http://pratripitaka.com/bill/bill08.jpg
630 http://pratripitaka.com/bill/bill09.jpg
10800 http://pratripitaka.com/bill/bill10.jpg
1365 http://pratripitaka.com/bill/bill11.jpg
2820 http://pratripitaka.com/bill/bill12.jpg
10349 http://pratripitaka.com/bill/bill13.jpg
1600 http://pratripitaka.com/bill/bill14.jpg
38710 http://pratripitaka.com/bill/bill15.jpg
24205 http://pratripitaka.com/bill/bill16.jpg

ค่าแรงรับเหมา ช่างปูน
ปูนสําเร็จ ซีแพค เทคาน 4 คิว
ทราย + เหมารถ
ปูน 7 ถุง
ปูนสําเร็จ ซีแพค เทคาน 3 คิว
เหล็ก + ตะปู
ไม้ แปร + ไม้ ยคู า

53500 http://pratripitaka.com/bill/bill17.jpg
8280 http://pratripitaka.com/bill/bill18.jpg
1800 http://pratripitaka.com/bill/bill19.jpg
735 http://pratripitaka.com/bill/bill20.jpg
6209 http://pratripitaka.com/bill/bill21.jpg
256 http://pratripitaka.com/bill/bill22.jpg
1260 http://pratripitaka.com/bill/bill23.jpg

บิล ที
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

รายการ
อิฐแดง 1900 ก้ อน
ปูน 4 ถุง
นํามันรถ VIGO ขนของ
เหล็ก 2 หุน 10 เส้ น
ปูนสําเร็จ ซีแพค เทพืน 8 คิว
นํามันรถ
ปูนสําเร็จ ซีแพค เทพืน 3 คิว
ปูนสําเร็จ ซีแพค เทเสา 4 คิว
นัง* ร้ าน 2 ชุด
ท่อซีเมนต์ + ปูน
ปูนแดง 3 ถุง
นํามันรถ
สีทาเหล็ก + นํามันสน
เหล็กทําโครงหลังคา
นํามันรถ
แผ่นเหล็ก หัวเสา 12 ต้ น
สีนํามัน ทาเหล็ก
นํามันเครื* องปั* นไฟ เบนซิน
นํามันรถ Vigo ประสานงาน
นํามันเครื* องปั* นไฟ ดีเซล
พิมพ์ใบอนุโมทนาบัตร
เหล็กฉาก ทําโครงหลังคา
สีทาเหล็ก
เชือกไนล่อน

จํานวนเงิน
หลัก ฐานจ่ ายเงิน
2850 http://pratripitaka.com/bill/bill24.jpg
480 http://pratripitaka.com/bill/bill25.jpg
1320 http://pratripitaka.com/bill/bill26.jpg
420 http://pratripitaka.com/bill/bill27.jpg
16559 http://pratripitaka.com/bill/bill28.jpg
860 http://pratripitaka.com/bill/bill29.jpg
6210 http://pratripitaka.com/bill/bill30.jpg
8280 http://pratripitaka.com/bill/bill31.jpg
2700 http://pratripitaka.com/bill/bill32.jpg
865 http://pratripitaka.com/bill/bill33.jpg
380 http://pratripitaka.com/bill/bill34.jpg
910 http://pratripitaka.com/bill/bill35.jpg
6397 http://pratripitaka.com/bill/bill36.jpg
43220 http://pratripitaka.com/bill/bill37.jpg
900 http://pratripitaka.com/bill/bill38.jpg
1812 http://pratripitaka.com/bill/bill39.jpg
1745 http://pratripitaka.com/bill/bill40.jpg
700 http://pratripitaka.com/bill/bill41.jpg
400 http://pratripitaka.com/bill/bill42.jpg
500 http://pratripitaka.com/bill/bill43.jpg
3000 http://pratripitaka.com/bill/bill44.jpg
19559 http://pratripitaka.com/bill/bill45.jpg
682 http://pratripitaka.com/bill/bill46.jpg
39 http://pratripitaka.com/bill/bill47.jpg

บิล ที
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

รายการ
จํานวนเงิน
หลัก ฐานจ่ ายเงิน
นํามัน เครื* องปั* นไฟ
320 http://pratripitaka.com/bill/bill48.jpg
นํามันรถ
820 http://pratripitaka.com/bill/bill49.jpg
นํามัน เครื* องปั* นไฟ
500 http://pratripitaka.com/bill/bill50.jpg
ปูน นอนซิง 2 ถุง
538 http://pratripitaka.com/bill/bill51.jpg
นํามัน เครื* องปั* นไฟ
1105 http://pratripitaka.com/bill/bill52.jpg
นํามันรถ
1000 http://pratripitaka.com/bill/bill53.jpg
นํามัน เครื* องปั* นไฟ
820 http://pratripitaka.com/bill/bill54.jpg
เปิ ดบัญชีธนาคาร 4860545773
1000 http://pratripitaka.com/bill/bill55.jpg
ค่าเช่า รถเครน
7525 http://pratripitaka.com/bill/bill56.jpg
เอกสารบอกบุญ
476 http://pratripitaka.com/bill/bill57.jpg
ตรายาง
470 http://pratripitaka.com/bill/bill58.jpg
ไม้ ฝาเฌอร่า +เหล็ก
28490 http://pratripitaka.com/bill/bill59.jpg
ไม้ เชิงชาย
6920 http://pratripitaka.com/bill/bill60.jpg
สีทาเหล็ก
1047 http://pratripitaka.com/bill/bill61.jpg
นํามัน
700 http://pratripitaka.com/bill/bill62.jpg
หน้ าจัว* 2 คู่
1400 http://pratripitaka.com/bill/bill63.jpg
นํามัน เครื* องปั* นไฟ
820 http://pratripitaka.com/bill/bill64.jpg
นํามัน เครื* องปั* นไฟ
480 http://pratripitaka.com/bill/bill65.jpg
นํามัน เครื* องปั* นไฟ
420 http://pratripitaka.com/bill/bill66.jpg
ซองขาว เอกสารบอกบุญ
450 http://pratripitaka.com/bill/bill67.jpg
ค่าแรงช่าง เชิงชาย หน้ าจัว* กันสาด
24768 http://pratripitaka.com/bill/bill68.jpg
เหล็กฉาก 14 เส้ น
3990 http://pratripitaka.com/bill/bill69.jpg
เหล็กฉาก 5 เส้ น
1425 http://pratripitaka.com/bill/bill70.jpg
นํามัน เครื* องปั* นไฟ
600 http://pratripitaka.com/bill/bill71.jpg

บิล ที
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

รายการ

จํานวนเงิน
หลัก ฐานจ่ ายเงิน
สีทาเหล็ก
439 http://pratripitaka.com/bill/bill72.jpg
นํามัน
600 http://pratripitaka.com/bill/bill73.jpg
เหล็กกล่อง
4455 http://pratripitaka.com/bill/bill74.jpg
ลวดเชื*อม ใบตัดเหล็ก
650 http://pratripitaka.com/bill/bill75.jpg
ค่าแรงช่างเหล็กหลังคา งวดที* 1
33000 http://pratripitaka.com/bill/bill76.jpg
ค่าส่ง ซองบอกบุญ
393 http://pratripitaka.com/bill/bill77.jpg
ค่าส่ง ซองบอกบุญ
100 http://pratripitaka.com/bill/bill78.jpg
ตลับหมึก ประทับซองบอกบุญ
55 http://pratripitaka.com/bill/bill79.jpg
เมทัลชีทมุงหลังคา
72530 http://pratripitaka.com/bill/bill80.jpg
สกรู ครอบปั นลม เมทัลชีท
6462 http://pratripitaka.com/bill/bill81.jpg
ครอบปั นลม
693 http://pratripitaka.com/bill/bill82.jpg
ค่ารถบรรทุก ขนส่งเมทัลชีท
6000 http://pratripitaka.com/bill/bill83.jpg
เครื* องพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์
2700 http://pratripitaka.com/bill/bill84.jpg
ซองขาว เอกสารบอกบุญ
485 http://pratripitaka.com/bill/bill85.jpg
แสตมป์ 100 ดวง ส่งอนุโมทนาบัตร
300 http://pratripitaka.com/bill/bill86.jpg
เหล็กฉาก
1360 http://pratripitaka.com/bill/bill87.jpg
ไม้ ฝาเฌอร่า
2810 http://pratripitaka.com/bill/bill88.jpg
ค่าแรงช่างเหล็กหลังคา งวดที* 2
30000 http://pratripitaka.com/bill/bill89.jpg
นํามัน
880 http://pratripitaka.com/bill/bill90.jpg
อิฐมอญแดง 5000 ก้ อน
7500 http://pratripitaka.com/bill/bill91.jpg
ทราย 4 คิว ทําอาสนะ
2700 http://pratripitaka.com/bill/bill92.jpg
ไม้ ฝาสักทอง 6 แผ่น
540 http://pratripitaka.com/bill/bill93.jpg
นํามัน
500 http://pratripitaka.com/bill/bill94.jpg
แผ่นปิ ดรอยต่อหลังคา
500 http://pratripitaka.com/bill/bill95.jpg

บิล ที
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

รายการ
นํามัน
ชุดรางนําฝน
นํามัน
ส่งเอกสารบอกบุญ
ช่องเก็บของ ใต้ อาสนะ
นํามันเครื* องปั* นไฟ
ปูน ไม้ เฌอร่า
ไม้ ดรู ่า รางนําฝน
กระดาษ สองรี ม
ส่งอนุโมทนาบัตร
นํามัน
ค่าส่ง โคมไฟ
ค่าแรงยกกระเบือง
นํามัน รถซือวัสดุ
ไม้ แบบ
ปูนเสือ 11 ถุง
เหล็ก 2 หุน
นํามัน ขนส่งช่องประตู
ตะปู
หิน 5 คิว
ไม้ แบบ 20 ชิน
เหล็กข้ ออ้ อย 4 หุน
บัวหัวเสา
ทรายละเอียด 6 คิว

จํานวนเงิน
หลัก ฐานจ่ ายเงิน
500 http://pratripitaka.com/bill/bill96.jpg
3965 http://pratripitaka.com/bill/bill97.jpg
760 http://pratripitaka.com/bill/bill98.jpg
154 http://pratripitaka.com/bill/bill99.jpg
22000 http://pratripitaka.com/bill/bill100.jpg
500 http://pratripitaka.com/bill/bill101.jpg
966 http://pratripitaka.com/bill/bill102.jpg
455 http://pratripitaka.com/bill/bill103.jpg
230 http://pratripitaka.com/bill/bill104.jpg
56 http://pratripitaka.com/bill/bill105.jpg
800 http://pratripitaka.com/bill/bill106.jpg
200 http://pratripitaka.com/bill/bill107.jpg
400 http://pratripitaka.com/bill/bill108.jpg
600 http://pratripitaka.com/bill/bill109.jpg
1570 http://pratripitaka.com/bill/bill110.jpg
1050 http://pratripitaka.com/bill/bill111.jpg
480 http://pratripitaka.com/bill/bill112.jpg
870 http://pratripitaka.com/bill/bill113.jpg
240 http://pratripitaka.com/bill/bill114.jpg
3515 http://pratripitaka.com/bill/bill115.jpg
2000 http://pratripitaka.com/bill/bill116.jpg
9970 http://pratripitaka.com/bill/bill117.jpg
3600 http://pratripitaka.com/bill/bill118.jpg
4200 http://pratripitaka.com/bill/bill119.jpg

บิล ที
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

รายการ
กระเบืองปูใต้ อาสนะ 40 ตรม
ช่างอาสนะ เบิกล่วงหน้ า
นํามัน ขนส่งช่องประตู รอบ 2
นํายาผสมปูน ฉาบผนัง
ยาแนวกระเบือง 6 ถุง
นํามันประสานงานไฟฟ้า
อิฐมอญ 5000 ก้ อน
เสา อิฐ วงซีเมนต์
อิฐมอญ 1333 ก้ อน
นํามันรถ VIGO ขนของ
อุปกรณ์ ประปา
อุปกรณ์ ท่อประปา
ยาแนวกระเบือง 20 ถุง
เครื* องสูบนําบาดาล และอุปกรณ์
ตาข่าย ปูน 20 ถุง
นํามันรถ ส่งบัวหัวเสา
เจาะนําบาดาล และอุปกรณ์
ทรายหยาบ
ปูน 20 ถุง
อุปกรณ์ประปา
อะครี ลิคผสมปูนขัดมัน
อิฐมอญ 1000 ก้ อน
นํามันเครื* องสูบนํา
ฝาปิ ดท่อบาดาล

จํานวนเงิน
หลัก ฐานจ่ ายเงิน
6624 http://pratripitaka.com/bill/bill120.jpg
76,000 http://pratripitaka.com/bill/bill121.jpg
850 http://pratripitaka.com/bill/bill122.jpg
3361 http://pratripitaka.com/bill/bill123.jpg
372 http://pratripitaka.com/bill/bill124.jpg
870 http://pratripitaka.com/bill/bill125.jpg
7500 http://pratripitaka.com/bill/bill126.jpg
14730 http://pratripitaka.com/bill/bill127.jpg
2000 http://pratripitaka.com/bill/bill128.jpg
1600 http://pratripitaka.com/bill/bill128.jpg
180 http://pratripitaka.com/bill/bill130.jpg
368 http://pratripitaka.com/bill/bill131.jpg
1180 http://pratripitaka.com/bill/bill132.jpg
9017 http://pratripitaka.com/bill/bill133.jpg
2650 http://pratripitaka.com/bill/bill134.jpg
830 http://pratripitaka.com/bill/bill135.jpg
37500 http://pratripitaka.com/bill/bill136.jpg
3200 http://pratripitaka.com/bill/bill137.jpg
1900 http://pratripitaka.com/bill/bill138.jpg
272 http://pratripitaka.com/bill/bill139.jpg
592 http://pratripitaka.com/bill/bill140.jpg
1500 http://pratripitaka.com/bill/bill141.jpg
193 http://pratripitaka.com/bill/bill142.jpg
450 http://pratripitaka.com/bill/bill143.jpg

บิล ที
รายการ
จํานวนเงิน
หลัก ฐานจ่ ายเงิน
144 นํามัน
930 http://pratripitaka.com/bill/bill144.jpg
145 อะครี ลิคผสมปูนขัดมัน + เคลือบเงา
3296 http://pratripitaka.com/bill/bill145.jpg
146 ปูน 20 ถุง
2425 http://pratripitaka.com/bill/bill146.jpg
147 ส่งเอกสารบอกบุญ
97 http://pratripitaka.com/bill/bill147.jpg
148 ปูน 25 ถุง
2250 http://pratripitaka.com/bill/bill148.jpg
149 ทราย 5 คิว
3250 http://pratripitaka.com/bill/bill149.jpg
150 ซองขาว เอกสารบอกบุญ
470 http://pratripitaka.com/bill/bill150.jpg
151 ปูนยาแนวกระเบือง ขาว
300 http://pratripitaka.com/bill/bill151.jpg
152 ไม้ แบบยูคา 20 ท่อน
2000 http://pratripitaka.com/bill/bill152.jpg
153 เหล็กทําอาสนะ
7,500 http://pratripitaka.com/bill/bill153.jpg
154 นํามัน ส่งบัวหัวเสา รอบ 2
940 http://pratripitaka.com/bill/bill154.jpg
155 โถส้ วม อ่างล้ างหน้ า
11,520 http://pratripitaka.com/bill/bill155.jpg
156 ส่งเอกสารบอกบุญ
122 http://pratripitaka.com/bill/bill156.jpg
157 ปูน ซีเพค เทอาสนะ 6 คิว
12,418 http://pratripitaka.com/bill/bill157.jpg
158 จมูกบันได คิว สุขภัณฑ์
6,780 http://pratripitaka.com/bill/bill158.jpg
159 สีทาไม้ เฌอร่า
579 http://pratripitaka.com/bill/bill159.jpg
160 ประตูห้องนํา 6 ชุด
7,500 http://pratripitaka.com/bill/bill160.jpg
161 ข้ องอ 4 นิว 6 ตัว ทําท่อส้ วม
462 http://pratripitaka.com/bill/bill161.jpg
162 นํามันรถ + เครื* องปั* นไฟ
1,970 http://pratripitaka.com/bill/bill162.jpg
163 ปูน 25 ถุง
2625 http://pratripitaka.com/bill/bill163.jpg
164 ปูนฉาบ
2500 http://pratripitaka.com/bill/bill164.jpg
165 ปูนบัวเขียว
2250 http://pratripitaka.com/bill/bill165.jpg
166 ทราย
3250 http://pratripitaka.com/bill/bill166.jpg
167 ปูน
2430 http://pratripitaka.com/bill/bill167.jpg

บิล ที
รายการ
168 ค่าแรงทําฐาน ถังพักนํา
169 ค่าแรง วางระบบนํา
170 ปูน 25 ถุง
171 นํามันเครื* องปั* นไฟ
172 อุปกรณ์ ไฟฟ้า ประปา
173 ไม้ บวั เชิงชายผนังศาลา
174 จมูกบันได
175 เหล็ก หลังคาห้ องนํา
176 ส่งเอกสารบอกบุญ
177 ท่อ 1 ท่อน
178 อ่างล้ างหน้ า
179 ตะขอแขวน+กาว
180 อุปกรณ์ทําทรายล้ าง
181 นํามัน
182 ปูน
183 หลังคา เมทัลชีท ห้ องนํา
184 กระเบืองห้ องนํา
185 จระเข้ สกิมโค๊ ท
186 นํามัน
187 อุปกรณ์ห้องนํา
188 ไม้ เชิงชายห้ องนํา
189 หลอดไฟ ศาลา
190 แบตเตอร์ รี* 2 ลูก
191 นํามัน

จํานวนเงิน
หลัก ฐานจ่ ายเงิน
1200 http://pratripitaka.com/bill/bill168.jpg
3000 http://pratripitaka.com/bill/bill169.jpg
2250 http://pratripitaka.com/bill/bill170.jpg
500 http://pratripitaka.com/bill/bill171.jpg
20000 http://pratripitaka.com/bill/bill172.jpg
2520 http://pratripitaka.com/bill/bill173.jpg
100 http://pratripitaka.com/bill/bill174.jpg
2830 http://pratripitaka.com/bill/bill175.jpg
153 http://pratripitaka.com/bill/bill176.jpg
380 http://pratripitaka.com/bill/bill177.jpg
1845 http://pratripitaka.com/bill/bill178.jpg
608 http://pratripitaka.com/bill/bill179.jpg
1600 http://pratripitaka.com/bill/bill180.jpg
1280 http://pratripitaka.com/bill/bill181.jpg
2500 http://pratripitaka.com/bill/bill182.jpg
8853 http://pratripitaka.com/bill/bill183.jpg
9128 http://pratripitaka.com/bill/bill184.jpg
1800 http://pratripitaka.com/bill/bill185.jpg
930 http://pratripitaka.com/bill/bill186.jpg
5918 http://pratripitaka.com/bill/bill187.jpg
1352 http://pratripitaka.com/bill/bill188.jpg
600 http://pratripitaka.com/bill/bill189.jpg
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บิล ที
รายการ
192 เหล็กสามหุน
193 ข้ องอห้ องนํา
194 ทราย หิน
195 ซองขาว กระดาษ
196 อุปกรณ์ภายในห้ องนํา
197 นํามัน
198 ปูน 15 ถุง
199 นํามัน
200 ยาแนวห้ องนํา
201 ปูน 15 ถุง ฟองนํา
202 ปูน 10 ถุง
203 บานพับประตูห้องนํา
204 นํามัน
205 ไม้ คิวศาลา
206 ปูน 2 ถุง
207 อุปกรณ์อ่างล้ างหน้ า
208 นํามัน
209 ค่าถมดิน ปรับสถานที*
210 กระเบืองห้ องนํา
211 ค่าแรงห้ องนํา
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