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1 บช.ปส. 2500700281 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 2,256,000.00 

2 บช.ส. 2500700360 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 8,910,000.00 1101010112 พักเงินน าส่ง (91,815.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (91,815.00)

1206160102 พักครุภัณฑ์อืน่ 2,547,470.00 

1207010105 พักอาวุธทางทหาร 1,904,500.00 

1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 1,946,000.00 

3 รร.นรต. 2500700429 1205040102 พักส่ิงปลูกสร้าง 11,500.00 1101010112 พักเงินน าส่ง (419,517.56) 1101010112 พักเงินน าส่ง (419,517.56)

1206010102 พกัครุภณัฑ์ส านักงาน 90,917.00 

1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ 71,690.00 

1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร 28,500.00 

1206160102 พักครุภัณฑ์อืน่ 13,958,500.00 

1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 43,344,000.00 

4 บก.ฝรก. 2500700473 1205040102 พักส่ิงปลูกสร้าง 3,149,000.00 

5 ภ.5 2500700743 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 6,438,400.00 

6 ภ.จว.เชียงใหม่ 2500700751 1101010112 พักเงินน าส่ง (2,905,272.45) 1101010112 พักเงินน าส่ง (2,905,272.45)

7 ภ.จว.ล าพูน 2500700754 1102050124 ค้างรับ บก. (124,000.38)

8 ภ.จว.เชียงราย 2500700767 1206160102 พักครุภัณฑ์อืน่ 1,900,000.00 

1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 7,400,000.00 

9 ภ.จว.แพร่ 2500700759 1101010112 พักเงินน าส่ง (34,494.79) 1101010112 พักเงินน าส่ง (34,494.79)

10 ศฝร.ภ.5 2500700478 1206160102 พักครุภัณฑ์อืน่ 3,861,600.00 

11 ศฝร.ภ.6 2500700479 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ 588,850.00 

1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 2,544,930.00 

12 ภ.จว.อุตรดิตถ์ 2500700780 1101010112 พักเงินน าส่ง (25,500.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (25,500.00)

ผลการตรวจสอบงบทดลองหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจ าเดอืน ก.พ. 62

ล าดับ ชือ่หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจา่ย

  บัญชพัีกสนิทรัพย ์(ระบุประเภท) จ านวนเงินในชอ่ง  
   "ยอดยกไป" ในงบทดลองไมม่ยีอดคงค้าง

    งบทดลองแสดงจ านวนเงินในชอ่ง "ยอดยกไป"    
   ไมม่จี านวนเงินคงค้างในบัญช ี10  บัญชี

หมายเหตุ

งบทดลองแสดงขอ้มลูทางบัญชทีี่ถูกตอ้งตามดลุ
บัญชปีกตทิุกบัญชี
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13 ภ.จว.อุทัยธานี 2500700784 1101010112 พักเงินน าส่ง 16.36 1101010101 เงินสดในมือ (14,230,998.48)

14 ภ.จว.ตาก 2500700788 2111020199 เงินรับฝากอืน่ 53,335.24

5104020106 ค่าสือสาร&โทรคมนาคม (3,695.30)

15 สภ.แม่สอด 2500700790 1101010112 พักเงินน าส่ง (37,445.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (37,445.00)

16 ภ.จว.พิษณุโลก 2500700793 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว (23,722.00)

17 ภ.จว.เพชรบรูณ์ 2500700797 1101010112 พักเงินน าส่ง 801.80 1101010101 เงินสดในมือ (801.80)

18 ศฝร.ภ.7 2500700480 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 4,740,000.00 

19 ภ.จว.ราชบุรี 2500700808 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 1,560,000.00 2116010104 เบิกเกินฯรอน าส่ง (13,100.00)

20 ภ.จว.กาญจนบุรี 2500700810 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา 330,000.00 

1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 11,827,339.60 

21 ภ.จว.นครปฐม 2500700814 1205040102 พักส่ิงปลูกสร้าง 7,508,800.00 

1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา 328,000.00 

1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 957,450.00 

22 ภ.จว.สมุทรสงคราม 2500700818 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 319,500.00 

23 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 2500700822 2116010104 เบิกเกินฯรอน าส่ง (1,020,852.44) 1101010101 เงินสดในมือ (1,020,852.44)

24 ภ.8 2500701696 1101010112 พักเงินน าส่ง (58,010.72) 1101010112 พักเงินน าส่ง (58,010.72)

5104020105 ค่าโทรศัพท์ (15,665.17)

25 ภ.จว.นครศรีธรรมราช 2500700832 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 4,380,911.00 

26 สภ.ปากพนัง 2500700835 1101010112 พักเงินน าส่ง (59,791.97) 1101010112 พักเงินน าส่ง (59,791.97)

27 ภ.จว.กระบี่ 2500700836 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 1,703,840.00 

28 ภ.จว.พังงา 2500700838 1101010112 พักเงินน าส่ง (150,642.36) 1101010113 พักเงินน าส่ง (150,642.36)

29 ภ.จว.ระนอง 2500700846 1101010112 พักเงินน าส่ง (495,018.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (495,018.00)

ชือ่หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจา่ย

  บัญชพัีกสนิทรัพย ์(ระบุประเภท) จ านวนเงินในชอ่ง  
   "ยอดยกไป" ในงบทดลองไมม่ยีอดคงค้าง

    งบทดลองแสดงจ านวนเงินในชอ่ง "ยอดยกไป"    
   ไมม่จี านวนเงินคงค้างในบัญช ี10  บัญชี

งบทดลองแสดงขอ้มลูทางบัญชทีี่ถูกตอ้งตามดลุ
บัญชปีกตทิุกบัญชี

ล าดับ หมายเหตุ
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30 ศฝร.ภ.9 2500700482 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 24,949,267.00 

31 ภ.จว.สงขลา 2500700858 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 2,111,400.00 1101010112 พักเงินน าส่ง (30,000.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (30,000.00)

32 ภ.จว.สตูล 2500700860 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 900,000.00 1101010112 พักเงินน าส่ง (373,638.58) 1101010112 พักเงินน าส่ง (373,638.58)

33 ภ.จว.ตรัง 2500700862 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 946,344.00 1101010112 พักเงินน าส่ง (841,107.77) 1101010112 พักเงินน าส่ง (841,107.77)

34 ภ.จว.ปัตตานี 2500700866 1101010112 พักเงินน าส่ง (20,640.00) 1101010112 พักเงินน าส่ง (20,640.00)

5203010111 จ าหนา่ยครุภณัฑ์สนง. (518,693.94)

35 ภ.จว.ยะลา 2500700868 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 2,112,000.00 

36 ภ.จว.นราธวิาส 2500700871 1211010102 พักงานระหวา่งกอ่สร้าง 3,511,000.00 

37 บก.สส.จชต. 2500701692 1206160102 พักครุภัณฑ์อืน่ 485,800.00 

ล าดับ ชือ่หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจา่ย

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

   5. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 6. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)  7. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)

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

   1. บัญชีพกัเงินน าส่ง (1101010112) 2. บัญชีพกัรอ Clearing (1101010113) 3. บัญชีพกัหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)  4. บัญชีพกัหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103) 

หมายเหตุ  งบทดลองแสดงจ านวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจ านวนเงินคงค้างในบญัชี 10  บญัชี ดังนี้         ตรวจแล้วถูกต้อง

  บัญชพัีกสนิทรัพย ์(ระบุประเภท) จ านวนเงินในชอ่ง  
   "ยอดยกไป" ในงบทดลองไมม่ยีอดคงค้าง

    งบทดลองแสดงจ านวนเงินในชอ่ง "ยอดยกไป"    
      ไมม่จี านวนเงินคงค้างในบัญช ี10  บัญชี

งบทดลองแสดงขอ้มลูทางบัญชทีี่ถูกตอ้งตามดลุ
บัญชปีกตทิุกบัญชี

หมายเหตุ


