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1 บช.ปส. 2500700281 1206100102 พกัคอมพวิเตอร์ 19,600,000.00 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (6,250,419.93) 1101030101 ง/ฝ กระแสรำยวนั (443,953.94)

1211010102 พักงำนระหวำ่งกอ่สร้ำง 2,142,000.00 2116010104 เบกิเกินฯรอน ำส่ง (289,480.93) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (6,250,419.93)

2 บช.ส. 2500700360 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (552,797.61) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (552,797.61)

2116010104 เบกิเกินฯรอน ำส่ง (72,000.00)

3 รร.นรต. 2500700429 1206040102 พกัครุภณัฑ์โฆษณำ 26,750.00 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (123,645.11) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (123,645.11)

1206050102 พักครุภัณฑ์กำรเกษตร 20,330.00 

1206120102 พกัครุภณัฑ์บำ้นครัว 46,500.00 

1206160102 พกัครุภณัฑ์อืน่ 100,000.00 

4 บช.ศ. 2500700458 1206100102 พกัคอมพวิเตอร์ 32,207.00 

1211010102 พักงำนระหวำ่งกอ่สร้ำง 4,573,457.82 

5 บก.ฝรก. 2500700473 1205040102 พกัส่ิงปลูกสร้ำง 3,187,050.00 

6 ภ.5 (จว.เชียงใหม)่ 2500700743 1211010102 พักงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 2,366,000.00 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (647.70) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (647.70)

7 ภ.จว.แพร่ 2500700759 1211010102 พักงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 1,495,000.00 

8 ภ.จว.อุทยัธำนี 2500700784 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (30.98) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (30.98)

9 ภ.จว.ตำก 2500700788 12066160102 พกัครุภณัฑ์อืน่ 112,000.00

10 ภ.จว.พษิณุโลก 2500700793 5301010103 พกัค่ำใช้จ่ำย (3,600.00)

11 ภ.จว.เพชรบรูณ์ 2500700797 1206040102 พกัครุภณัฑ์โฆษณำ 5,990,000.00

12 ภ.จว.พจิิตร 2500700795 5104030207 คชจ.ในกำรประชุม (79,950.00)

13 ภ.จว.รำชบรีุ 2500700808 1211010102 พักงำนระหวำ่งกอ่สร้ำง 6,979,138.80 

14 ภ.จว.สุพรรณบรีุ 2500700812 1206010102 พักครุภัณฑ์ส ำนักงำน 50,000.00 

1206030102 พกัไฟฟำ้&วิทยุ 60,000.00 

1206100102 พกัคอมพวิเตอร์ 39,800.00 

ผลกำรตรวจสอบงบทดลองหน่วยงำนผู้เบกิในสังกัด ตร. ประจ ำเดอืน เม.ย.63

หมำยเหตุ

งบทดลองแสดงข้อมูลทำงบญัชีที่ถูกต้องตำมดุลบญัชี
ปกติทกุบญัชี

ล ำดบั ชือ่หน่วยงำน รหัสหน่วยเบิกจ่ำย

  บญัชีพักสินทรัพย์ (ระบปุระเภท) จ ำนวนเงินในช่อง   
  "ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้ำง

    งบทดลองแสดงจ ำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป"    
   ไม่มีจ ำนวนเงินคงค้ำงในบญัชี 10  บญัชี
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  บญัชีพักสินทรัพย์ (ระบปุระเภท) จ ำนวนเงินในช่อง   
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    งบทดลองแสดงจ ำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป"    
   ไม่มีจ ำนวนเงินคงค้ำงในบญัชี 10  บญัชี

15 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 2500700822 1211010102 พักงำนระหวำ่งกอ่สร้ำง 497,000.00 

16 ศฝร.ภ.8 2500700481 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (5,850.00) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (5,850.00)

17 ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 2500700832 1211010102 พักงำนระหวำ่งกอ่สร้ำง 4,408,800.00 

18 สภ.ปำกพนัง 2500700835 1101030101 เงินฝำกกระแสรำยวนั (9,756,769.94)

2111020199 เงินรับฝำกอืน่ 9,616,430.94 

19 ภ.จว.กระบี่ 2500700836 1205040102 พกัส่ิงปลูกสร้ำง 3,252,000.00 5212010199 ค่ำใช้จ่ำยอืน่ (550,000.00)

20 ภ.จว.พงังำ 2500700838 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (51,157.50) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (51,157.50)

21 ภ.จว.ระนอง 2500700846 1205040102 พกัครุภณัฑ์อืน่ 441,870.00 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (94,372.00) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (94,372.00)

22 บก.สส.ภ.8 2500701702 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (625.40) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (625.40)

23 ภ.9 2500700850 1101020601 ง/ฝธ เพือ่น ำส่งคลัง (5,920.00)

24 ภ.จว.สงขลำ 2500700858 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (62,265.00) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (62,265.00)

25 ภ.จว.ตรัง 2500700862 1211010102 พักงำนระหวำ่งกอ่สร้ำง 8,890,000.00 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (51.57) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (51.57)

26 ภ.จว.ปตัตำนี 2500700866 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (475,821.45) 1101010112 พกัเงินน ำส่ง (475,821.45)

27 ภ.จว.ยะลำ 2500700868 1211010102 พักงำนระหวำ่งกอ่สร้ำง 1,291,000.00

28 ภ.จว.นรำธิวำส 2500700871 1211010102 พักงำนระหวำ่งกอ่สร้ำง 4,980,000.00

29 ศปก.ตร.สน. 2500701701 1206090103 คสส.ครุภณัฑ์วทิยฯ์ 63,715.85

หมำยเหตุ  งบทดลองแสดงจ ำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป" ไม่มีจ ำนวนเงินคงค้ำงในบญัชี 10  บญัชี ดังนี้

   8. บัญชเีบิกเกนิส่งคืนรอน ำส่ง (2116010104) 9. บัญชพีักค่ำใชจ้ำ่ย (5301010103) 10. บัญชปีรับหมวดรำยจำ่ย (5301010101)               ผกก.ฝ่ำยบญัชี 2 กช.

   1. บัญชีพักเงินน ำส่ง (1101010112) 2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) 3. บัญชีพักหักล้ำงกำรรับโอนสินทรัพย ์(1213010104)  4. บัญชีพักหักล้ำงกำรโอนสินทรัพย ์(5212010103) 

   5. บัญชีลูกหนี้ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกัน (1102050125) 6. บัญชีเจำ้หนี้ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกัน (2101020106)  7. บัญชีภำษีหัก ณ ที่จำ่ยรอน ำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)

          ว่ำที่ พ.ต.อ.หญิง วำสนำ  สุวรรณเรืองศรี
        ตรวจแล้วถูกต้อง

          ( วำสนำ  สุวรรณเรืองศรี )


