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1 บ.ตร. 2500700110 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 6,050,000.00 2116010104 เบกิเกนิฯรอน าส่ง (24,348.00)

2 บช.ปส. 2500700281 1101010112 พักเงินน าส่ง (76,335.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (76,335.00)

3 บช.ส. 2500700360 1206160102 พักครุภณัฑ์อืน่ 18,007,500.00 

4 รร.นรต. 2500700429 1206010102 พักครุภัณฑ์ส านักงาน 113,152.50 1101010112 พักเงินน าส่ง (2,179,087.49) 1101010112 พักเงินน าส่ง (2,179,087.49)

1206040102 พกัครุภณัฑ์โฆษณา 41,088.00 

1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 32,400.00 

1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว 37,000.00 

1206130102 พักครุภณัฑ์กฬีา 8,990.00 

5 บช.ศ. 2500700458 1206010102 พักครุภัณฑ์ส านักงาน 104,795.00 1101010112 พักเงินน าส่ง (24,600.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (24,600.00)

1206090102 พักครุภณัฑ์วิทย์ฯ 208,650.00 

1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 140,667.55 

1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว 36,080.00 

6 บก.ฝรก. 2500700473 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 2,890,300.00 

7 ภ.5 2500700743 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 10,986,140.00 

8 ภ.จว.แพร่ 2500700759 1101010112 พักเงินน าส่ง (21,907.50) 1101010112 พักเงินน าส่ง (21,907.50)

9 ภ.จว.เชียงราย 2500700767 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 8,732,099.85 

10 ภ.จว.เชียงใหม่ 2500700751 1101010112 พักเงินน าส่ง (2,368,498.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (2,368,498.00)

11 สภ.เมืองแพร่ 2500700761 1101010112 พักเงินน าส่ง (38,643.52) 1101010112 พักเงินน าส่ง (38,643.52)

12 ภ.6 2500700772 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 7,480,052.00 

หมำยเหตุ

งบทดลองแสดงขอ้มลูทำงบญัชทีีถู่กตอ้งตำมดลุบญัชี
ปกตทิกุบญัชี

ผลกำรตรวจสอบงบทดลองหน่วยงำนผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจ ำเดอืน ต.ค. 62

ล ำดบั ชือ่หน่วยงำน รหัสหน่วยเบกิจ่ำย

  บญัชพัีกสนิทรัพย ์(ระบปุระเภท) จ ำนวนเงินในชอ่ง  
   "ยอดยกไป" ในงบทดลองไมม่ยีอดคงค้ำง

    งบทดลองแสดงจ ำนวนเงินในชอ่ง "ยอดยกไป"    
   ไมม่จี ำนวนเงินคงค้ำงในบญัช ี10  บญัชี
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13 ภ.จว.อตุรดิตถ์ 2500700780 1101010112 พักเงินน าส่ง (73,600.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (73,600.00)

14 ภ.จว.อทุัยธานี 2500700784 1101010112 พักเงินน าส่ง 3,000.00 1101010101 เงินสดในมอื (3,000.00)

15 ภ.จว.ตาก 2500700788 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 818,300.00 1101010112 พักเงินน าส่ง (12,500.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (12,500.00)

2111020199 เงินรับฝากอืน่ 304,955.74

16 ภ.จว.เพชรบรูณ์ 2500700797 1206040102 พกัครุภณัฑ์โฆษณา 1,198,000.00

17 ภ.จว.นครสวรรค์ 2500700782 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 1,228,500.00 

18 ภ.จว.ราชบรีุ 2500700808 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 2,119,560.00

19 ภ.จว.กาญจนบุรี 2500700810 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อน าส่งคลัง (1,413,267.50)

20 ภ.จว.สมทุรสงคราม 2500700818 1101010101 เงินสดในมอื (42,935.32)

21 ศฝร.ภ.7 2500700480 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 1,974,000.00

22 ภ.8 2500701696 1101010112 พักเงินน าส่ง (16,100.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (16,100.00)

23 ภ.จว.นครศรีธรรมราช 2500700832 2116010104 เบกิเกนิฯรอน าส่ง (5,022.00)

24 สภ.ปากพนงั 2500700835 1101030101 เงินฝากกระแสรายวนั (9,988,704.79)

25 ภ.จว.กระบี่ 2500700836 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมนุเวียน 238,638.96

26 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 2500700843 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 4,936,250.00 1101010112 พักเงินน าส่ง (70,770.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (70,770.00)

27 ภ.จว.ระนอง 2500700846 1101010112 พักเงินน าส่ง (104,472.50) 1101010112 พักเงินน าส่ง (104,472.50)

1101020601 ง/ฝธ.เพือ่น าส่งคลัง (3,580.00)

28 ภ.จว.ชุมพร 2500700848 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 682,500.00        

29 ภ.9 2500700850 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 6,587,824.00     1101010112 พักเงินน าส่ง 43,746.00 1101010101 เงินสดในมอื (6,173.54)

1101020601 ง/ฝธ.เพือ่น าส่งคลัง (35,060.00)

5104020105 ค่าโทรศัพท์ (1,867.10)

30 ภ.จว.สงขลา 2500700858 1101010112 พักเงินน าส่ง (60,613.94) 1101010112 พักเงินน าส่ง (60,613.94)
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31 ภ.จว.สตูล 2500700860 5104020105 ค่าโทรศัพท์ (20,956.44)

5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ (1,326.00)

32 ภ.จว.ตรัง 2500700862 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 1,778,000.00     1101010112 พักเงินน าส่ง (1,747.69) 1101010112 พักเงินน าส่ง (1,747.69)

5104020105 ค่าโทรศัพท์ (18,262.73)

5104020106 ค่าส่ือสาร&โทรคมนาคม (15,178.76)

33 ภ.จว.ปตัตานี 2500700866 1101010112 พักเงินน าส่ง (73,134.85) 1101010112 พักเงินน าส่ง (73,134.85)

5104020101 ค่าไฟฟ้า (514,370.93)

5104020103 ค่าประปา&น  าบาดาล (33,000.00)

5104020105 ค่าโทรศัพท์ (52,313.82)
5104020106 ค่าส่ือสาร&โทรคมนาคม (12,108.25)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ (31,651.00)

34 ศปก.ตร.สน. 2500701701 5104020101 ค่าไฟฟ้า (71,510.91)

5104020103 ค่าประปา&น  าบาดาล (64,191.34)

5104020105 ค่าโทรศัพท์ (85,498.62)

5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ (2,711.00)

35 ภ.จว.นราธิวาส 2500700871 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 1,680,000.00 2116010104 เบกิเกนิฯรอน าส่ง (530,079.00)

   8. บญัชีเบกิเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 9. บญัชีพกัค่าใช้จ่าย (5301010103) 10. บญัชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)

   1. บญัชีพกัเงินน าส่ง (1101010112) 2. บญัชีพกัรอ Clearing (1101010113) 3. บญัชีพกัหกัล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)  4. บญัชีพกัหกัล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103) 

หมายเหตุ  งบทดลองแสดงจ านวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไมม่จี านวนเงินคงค้างในบญัชี 10  บญัชี ดังนี                 พ.ต.ท.หญิง  สุมาลินีย์  หนูมาน้อย
          ( สุมาลินีย์  หนูมาน้อย )

   5. บญัชีลูกหนี ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 6. บญัชีเจ้าหนี ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)  7. บญัชีภาษหีกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบปุระเภท) (21020401xx)                รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กช.

    ตรวจแล้วถูกต้อง


