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1. บช.ปส. 2500700281 1206010102 พักครุภัณฑ์ส ำนักงำน 226,500.00 1101010112 พักเงินน ำส่ง (83,936.00) 1101010112 พักเงินน ำส่ง (83,936.00)

1206020102 พกัครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 22,835,815.00 

1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณำ 187,500.00 

1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 880,600.00 

1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 50,039,350.00 

1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น 78,774,087.00 

1211010102 พักงำนระหว่ำงสร้ำง 3,157,942.03 

2. บช.ส. 2500700360 1206030102 พักไฟฟ้ำ&วิทยุ 32,100.00 1101010112 พักเงินน ำส่ง (461,203.75) 1101010112 พักเงินน ำส่ง (461,203.75)

1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น 554,200.00 

1211010102 พักงำนระหว่ำงสร้ำง 62,969,972.50 

3. รร.นรต. 2500700429 1206010102 พักครุภัณฑ์ส ำนักงำน 7,701,930.00 1101010112 พักเงินน ำส่ง (1,238,178.84) 1101010112 พักเงินน ำส่ง (1,238,178.84)

1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 17,000.00 

1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น 7,000.00 

1211010102 พักงำนระหว่ำงสร้ำง 2,062,640.00 

4. บก.ฝรก. 2500700473 2116010104 เบิกเกินฯรอน ำส่ง (194,750.00)

5 ภ.5 (จว.เชียงใหม)่ 2500700743 5104020103 ค่ำน  ำประปำ&น  ำบำดำล (450.26)

6. สภ.เมืองแพร่ 2500700761 1101010112 พักเงินน ำส่ง 26,187.46 1101020601 เงินฝำกธ.เพือ่น ำส่งคลัง (26,187.46)

7. ภ.7 (จว.นครปฐม) 2500700799 1206020102 พกัครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 1,363,000.00

8. ภ.จว.กำญจนบุรี 2500700810 1211010102 พักงำนระหว่ำงสร้ำง 1,936,000.00 

9. ภ.จว.สุพรรณบุรี 2500700812 1102010101 ลูกหนี เงินยืม-ในงปม (34,400.00)

10. ภ.จว.กระบี่ 2500700836 5105010109 ค่ำเส่ือม-ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (507,328.08)

5105010111 ค่ำเส่ือม-ครุภณัฑ์ยำนพำหนะ (18,835,881.22)

5105010115 ค่ำเส่ือม-ครุภณัฑ์โฆษณำ (25,129.25)

5105010127 ค่ำเส่ือม-ครุภณัฑ์คอมฯ (427,331.29)

ผลกำรตรวจสอบงบทดลองหน่วยงำนผู้เบกิในสังกัด ตร. ประจ ำเดอืน เม.ย.64

ล ำดบั ชือ่หน่วยงำน รหัสหน่วยเบิกจ่ำย

  บญัชีพักสินทรัพย์ (ระบปุระเภท) จ ำนวนเงินในช่อง     
"ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้ำง

    งบทดลองแสดงจ ำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป"         
ไม่มีจ ำนวนเงินคงค้ำงในบญัชี 10  บญัชี

งบทดลองแสดงข้อมูลทำงบญัชีที่ถูกต้องตำมดุลบญัชี
ปกติทกุบญัชี

หมำยเหตุ
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  บญัชีพักสินทรัพย์ (ระบปุระเภท) จ ำนวนเงินในช่อง     
"ยอดยกไป" ในงบทดลองไม่มียอดคงค้ำง

    งบทดลองแสดงจ ำนวนเงินในช่อง "ยอดยกไป"         
ไม่มีจ ำนวนเงินคงค้ำงในบญัชี 10  บญัชี

งบทดลองแสดงข้อมูลทำงบญัชีที่ถูกต้องตำมดุลบญัชี
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5105010131 ค่ำเส่ือม-ครุภณัฑ์ครัว (41,486.00)

5105010139 ค่ำเส่ือม-ครุภัณฑ์อื่น (2,065,477.87)

11. ภ.จว.สุรำษฏร์ธำนี 2500700843 1206020102 พกัครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 9,430,951.00 

12. ภ.จว.ชุมพร 2500700848 1206010102 พักครุภัณฑ์ส ำนักงำน 802,201.00 

1206020102 พกัครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 15,901,404.00 

1206030102 พักไฟฟ้ำและวิทยุ 892,252.00 

1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณำ 18,781.46 

1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ 594,120.00 

1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 475,375.50 

1206120102 พักครุภัณฑ์บ้ำนครัว 84,000.00 

1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น 3,810,540.00 

13. ภ.จว.สงขลำ 2500700858 1101010112 พักเงินน ำส่ง (6,130.74) 1101010112 พักเงินน ำส่ง (6,130.74)

14. ภ.จว.ปัตตำนี 2500700866 1211010102 พักงำนระหว่ำงสร้ำง 697,400.00 1101010112 พักเงินน ำส่ง (358,497.89) 1101010112 พักเงินน ำส่ง (358,497.89)

15. ภ.จว.ยะลำ 2500700868 1206030102 พักไฟฟ้ำ&วิทยุ 2,924,400.00 

1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณำ 29,700.00 

1211010102 พักงำนระหว่ำงสร้ำง 14,868,100.00 

16. ภ.จว.นรำธิวำส 2500700871 1206020102 พกัครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 37,426,928.00 

1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 1,700,980.00 

120616102 พักครุภัณฑ์อื่น 21,481,150.00 

17. ศปก.ตร.สน. 2500701701 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น 5,016,000.00 

1207010105 พักอำวุธทำงทหำร 21,000,000.00 

   8. บัญชเีบิกเกนิส่งคืนรอน ำส่ง (2116010104) 9. บัญชพีักค่ำใชจ้ำ่ย (5301010103) 10. บัญชปีรับหมวดรำยจำ่ย (5301010101)

หมำยเหตุ  งบทดลองแสดงจ ำนวนเงินในชอ่ง "ยอดยกไป" ไมม่จี ำนวนเงินคงค้ำงในบัญช ี10  บัญช ีดังนี           ตรวจแล้วถกูต้อง
   1. บัญชพีักเงินน ำส่ง (1101010112) 2. บัญชพีักรอ Clearing (1101010113) 3. บัญชพีักหักล้ำงกำรรับโอนสินทรัพย ์(1213010104)  4. บัญชพีักหักล้ำงกำรโอนสินทรัพย ์(5212010103) 

   5. บัญชลูีกหนี ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกนั (1102050125) 6. บัญชเีจำ้หนี ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกนั (2101020106)  7. บัญชภีำษีหัก ณ ที่จำ่ยรอน ำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)           (วำสนำ  สุวรรณเรืองศรี)
                               ผกก.ฝ่ำยบัญชี 2 กช.

            ว่ำที่ พ.ต.อ.หญิง  วำสนำ  สุวรรณเรืองศรี


