เอกสารหน้า 1

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจาเดือน ธ.ค. 61
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จานวนเงินในช่อง
"ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มยี อดคงค้าง
ลาดับ ชือ
่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
จานวนเงิน
ประเภท
ประเภท
1 บ.ตร.
2 บช.ปส.

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

2500700110
2500700281 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1207010105 พักอาวุธทางทหาร
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง
บช.ส.
2500700360 1206010102 พักครุภณั ฑ์สานักงาน
1207010106 พักอาวุธทางทหาร
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง
รร.นรต.
2500700429 1206010102 พักครุภณั ฑ์สานักงาน
บช.ศ.
2500700458 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง
วตร.
2500701697
ภ.5
2500700743 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง
ภ.จว.เชียงใหม่ 2500700751

ภ.จว.ลาปาง
สภ.เมืองน่าน
ภ.จว.พะเยา
ภ.จว.เชียงราย

2500700756
2500700764
2500700765
2500700767 1211010102
ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 2500700769

14 ศฝร.ภ.5

2500700478

งบทดลองแสดงจานวนเงินในช่อง "ยอดยกไป"
ไม่มจี านวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
จานวนเงิน
ประเภท
ประเภท

15,416,756.00

3,354,000.00
3,102,000.00
629,790.00 1101010112
1,904,500.00
3,892,000.00
73,243.00 1101010112
434,409.99

พักเงินนาส่ง

(185,120.95) 1101010112

พักเงินนาส่ง

(983,415.16) 1101010112 พักเงินนาส่ง
(983,415.16)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก
1,780.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย
6,576.10

พักเงินนาส่ง

(185,120.95)

พักเงินนาส่ง

(10,743.79) 1101010101 เงินสดในมือ (2,331,667.71)
1101010112 พักเงินนาส่ง
(10,743.79)
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. (148,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน 188,568.96
(43,760.00) 2101020199 เจ้าหนีอ้ ื่น-ภายนอก
270.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์
(634.87)
5104020105 ค่าโทรศัพท์
(22,668.22)

5,872,000.00
1101010112

2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง

พักงานระหว่างก่อสร้าง

งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้องตามดุลบัญชี
ปกติทุกบัญชี
หมายเหตุ
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
จานวนเงิน
ประเภท
ประเภท
5104020105 ค่าโทรศัพท์
(3,790.05)
2112010199 เงินประกันอืน่ 11,311,198.83

993,000.00
5104020105
5104020106
5104020105

ค่าโทรศัพท์
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม

ค่าโทรศัพท์

(945.37)
(4,034.63)
(555.82)
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บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จานวนเงินในช่อง
งบทดลองแสดงจานวนเงินในช่อง "ยอดยกไป"
"ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มยี อดคงค้าง
ไม่มจี านวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี
ลาดับ ชือ
่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
15 ภ.จว.แพร่ 2500700759 1206010102 พักครุภณั ฑ์สานักงาน 4,422,400.00
16 บก.สส.ภ.5 2500701678
17 ศฝร.ภ.6
2500700479
18 ภ.จว.พิจิตร 2500700795 1211010102
19 ภ.จว.ตาก
2500700788 1211010102

พักงานระหว่างก่อสร้าง
พักงานระหว่างก่อสร้าง

5,797,900.00
333,990.00 1101010112

20 สภ.แม่สอด
21 ศฝร.ภ.7

2500700790
1101010112
2500700480 1206010102 พักครุภณั ฑ์สานักงาน 2,950,704.76
ั ฑ์โฆษณา
1206040102 พักครุภณ
179,990.05
22 ภ.7
2500700799 1206010102 พักครุภณั ฑ์สานักงาน 463,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 7,919,904.00
ั ฑ์โฆษณา
1206040102 พักครุภณ
264,504.00
23 ภ.จว.ราชบุรี 2500700808
1101010112
24 ภ.จว.กาญจนบุรี 2500700810 1206040102
1211010102
25 ภ.จว.สุพรรณบุรี 2500700812 1206160102
26 ภ.จว.นครปฐม 2500700814 1205040102
1206040102
27 ศฝร.ภ.8
2500700481 1206010102

330,000.00
พักงานระหว่างสร้าง 4,469,784.80
พักครุภณ
ั ฑ์อนื่
380,000.00
พักสิง่ ปลูกสร้าง 7,508,800.00
พักครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
328,000.00
พักครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
18,000.00
พักครุภณ
ั ฑ์โฆษณา

งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้องตามดุลบัญชี
ปกติทุกบัญชี
หมายเหตุ
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
จานวนเงิน
ประเภท
ประเภท
5104020101
ค่าไฟฟ้า
5104020103 ค่าน้าประปา
5203010114 จาหน่ายครุภณั ฑ์โฆษณา

(7,868.78)
(385.20)
(396.70)

พักเงินนาส่ง

(350.00) 1101010112

พักเงินนาส่ง

(350.00)

พักเงินนาส่ง

(68,970.00) 1101010112

พักเงินนาส่ง

(68,970.00)

พักเงินนาส่ง

1101010101
(56,876.12) 1101010112
2101020101

เงินสดในมือ
พักเงินนาส่ง
จ/น อปท.

(34,356.00)
(56,876.12)
678.80
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บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จานวนเงินในช่อง
งบทดลองแสดงจานวนเงินในช่อง "ยอดยกไป"
งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้องตามดุลบัญชี
"ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มยี อดคงค้าง
ไม่มจี านวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี
ปกติทุกบัญชี
ลาดับ ชือ
่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย
หมายเหตุ
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
28 ภ.จว.นครศรีธรรมราช 2500700832
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง
(2,222.75)
29 ภ.จว.กระบี่ 2500700836 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง 6,176,420.00
30 ภ.จว.พังงา 2500700838
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย 244,797.87
5104020103 ค่าประปา&น้าบาดาล
(3,584.32)
5104020105 ค่าโทรศัพท์
(1,450.07)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
(9,632.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์
(4,322.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย
46,294.28
31 สภ.ตะกัว่ ป่า 2500700840
1101010112 พักเงินนาส่ง
(3,600.00) 1101010112 พักเงินนาส่ง
(3,600.00)
32 ภ.จว.สุราษฏร์ธานี 2500700843
33 ภ.จว.ระนอง 2500700846
1101010112 พักเงินนาส่ง
(236,360.00) 1101010112 พักเงินนาส่ง
(236,360.00)
34 ภ.จว.ชุมพร 2500700848 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง 4,072,828.79
35 บก.สส.ภ.8 2500701691
2112010199 เงินประกันอืน่
232,676.75
5104020101
ค่าไฟฟ้า
(64,301.92)
5104020103 ค่าประปา&น้าบาดาล
(4,288.56)
5104020105 ค่าโทรศัพท์
(9,654.86)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ (12,269.00)
36 ภ.8
2500701696 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง 5,952,030.00 1101010112 พักเงินนาส่ง
(10,800.00) 1101010112 พักเงินนาส่ง
(10,800.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์
(21,473.32)
37 ภ.9
2500700850 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง 12,532,935.00
38 ภ.จว.สตูล 2500700860 1206010102 พักครุภณ
ั ฑ์สนง. 232,000.00 1101010112 พักเงินนาส่ง
(255,196.00) 1101010112 พักเงินนาส่ง
(255,196.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง
(16,500.00)
39 ภ.จว.ตรัง
2500700862
1101010112 พักเงินนาส่ง
(648,491.65) 1101010112 พักเงินนาส่ง
(648,491.65)
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บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จานวนเงินในช่อง
งบทดลองแสดงจานวนเงินในช่อง "ยอดยกไป"
งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้องตามดุลบัญชี
"ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มยี อดคงค้าง
ไม่มจี านวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี
ปกติทุกบัญชี
ลาดับ ชือ
่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย
หมายเหตุ
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
รหัสบัญชีแยก ชือ่ บัญชีแยก
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท
40 ภ.จว.ปัตตานี 2500700866
1101010112 พักเงินนาส่ง
(160,408.28) 1101010112 พักเงินนาส่ง
(160,408.28)
5104020105 ค่าโทรศัพท์
(16,607.16)
41 ภ.จว.ยะลา 2500700868 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง 1,416,000.00
42 ภ.จว.นราธิวาส 2500700871 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง 1,683,000.00 1101010112 พักเงินนาส่ง
(64,327.50) 1101010101 เงินสดในมือ
(64,327.50)
1101010112 พักเงินนาส่ง
(64,327.50)
43 ศฝร.ภ.9
2500700482 1206010102 พักครุภณั ฑ์สานักงาน 896,900.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง 14,726,843.00

หมายเหตุ งบทดลองแสดงจานวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มจี านวนเงินคงค้างในบัญชี 10 บัญชี ดังนี้
1. บัญชีพกั เงินนาส่ง (1101010112) 2. บัญชีพกั รอ Clearing (1101010113) 3. บัญชีพกั หักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104) 4. บัญชีพกั หักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
5. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รบั แทนกัน (1102050125) 6. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รบั แทนกัน (2101020106) 7. บัญชีภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
8. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104) 9. บัญชีพกั ค่าใช้จ่าย (5301010103) 10. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง กัญญาภัทร ไมตรีปิติ
( กัญญาภัทร ไมตรีปิติ )
ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กช.

