
ผูจั้ดท ำ

(..นางวลิดัดา  เครง่จรงิ..) (..นายสรุพล  บญุม.ี..) (.นายจริวฒัน์  พมิพ์สวุรรณ.)

รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่เจา้สนุก ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่เจา้สนุก นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่เจา้สนุก

(นางสรีุย์  นาครนิทร์)

ผูอ้ านวยการกองคลงั

ลงชือ่......................................... ลงชือ่......................................... ลงชือ่.........................................

รวมหน้ีสนิและเงนิสะสม 8,400,475.63 - 8,122,725.43 8,122,725.43

ผลตา่งของการด าเนินงานไตรมาส - - - -

เงนิทนุส ารองเงนิสะสม 4,891,776.34 - 5,188,128.26 5,188,128.26

เงนิสะสม (หมายเหต ุ8) 494,135.33 - 1,448,162.22 1,448,162.22

รวมหน้ีสนิ 3,014,563.96 - 1,486,434.95 1,486,434.95

เจา้หน้ีเงนิสะสม 9,450.00 - - -

เงนิรบัฝาก (หมายเหต ุ4) 1,072,577.26 - 901,084.95 901,084.95

- - 585,350.00 585,350.00

รายจา่ยคา้งจา่ยระหวา่งด าเนินการ 1,932,536.70 - - -

- 8,122,725.43 8,122,725.43

หน้ีสนิและเงนิสะสม

- - -

รายไดจ้ากรฐับาลคา้งรบั - - 10,500.00 10,500.00

- 8,102,815.46 8,102,815.46

ลูกหน้ีภาษีบ ารุงทอ้งที่ 9,760.63 - 9,409.97 9,409.97

ณ 30 กนัยายน 2558 ณ 30 กนัยายน 2559 ผลตา่ง

สนิทรพัย์

หน้า : 1/1

ขอ้มลู ณ วนัที ่30/9/2559

งบแสดงฐานะการเงนิ

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่เจา้สนุก อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพียง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559

วนัทีพ่มิพ์ : 10/10/2559  15:44:29

ทรพัย์สนิ
ยอดยกมา ณ

1 ตุลาคม 2558

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร (หมายเหต ุ2) 8,381,265.00

ลูกหน้ีเงนิยืมเงนิสะสม 9,450.00

รวมสนิทรพัย์ 8,400,475.63

รายจา่ยคา้งจา่ย (หมายเหต ุ5)
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หมายเหต ุ2

จ านวนเงิน
เงินสด -                         
เงินฝาก-กระแสรายวัน

บัญชีเลขที ่103-6-01375.8 -                         
รวม -                        

เงินฝาก-ออมทรัพย/์เผ่ือเรียก
บัญชีเลขที ่303-2-30379-0 401,059.12               
บัญชีเลขที ่303-2-37682-0 165,861.05               
บัญชีเลขที ่103-0-14215-7 2,839,063.17            

รวม 3,405,983.34           
เงินฝาก-ประจ า

บัญชีเลขที ่303-4-12113-2 327,706.05               
บัญชีเลขที ่361190008264 4,369,126.07            

รวม 4,696,832.12           
รวมทัง้สิ้น 8,102,815.46           

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพียง ณ วันที ่30 กันยายน 2559

รายการ



หมายเหต ุ4

จ านวนเงิน

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 12,485.25                
เงินรับฝากประกันสัญญา 591,373.00               
ค่าใช้จ่าย 5% 13,384.60                
ค่าส่วนลด 6% 4,061.34                  
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 165,861.05               
เงินโครงการสูบน  าพลังงานไฟฟ้า สมทบเกษตร หมู่ 5,8 616.97                    
เงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร -                         
เงินรับฝากประกันสังคม -                         
ค่าบริการทางการแพทย์ 2,492.00                  
เงินสนับสนุนโครงการ D.A.R.E 130.00                    
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด -                         

เงินคืนค่าส ารวจความพึงพอใจ 7,000.00                  
รวมทัง้สิ้น 797,404.21             

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพียง ณ วันที ่30 กันยายน 2559

รายการ
เงินรับฝาก



หมายเหตุ 8

 จ านวนเงิน
               494,135.33
               494,135.33

บวก รับจริงสูงกว่ารายจา่ยจริง (หลังหัก 25% ของรายรับสูงกว่ารายจา่ย)                888,993.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี                  55,583.89
ลูกหนี เงินสะสม                   9,450.00

หัก จา่ยขาดเงินสะสม                            -   
เงินสะสม 30 กนัยายน 2559            1,448,162.22

1. หุน้ในโรงพมิพส่์วนท้องถิ่น                            -   
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.                            -   
3. ลูกหนี ภาษี                   9,409.97
4. ลูกหนี รายได้อื่นๆ                            -   
5. ทรัพยสิ์น                            -   
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                            -   
7. เงินขาดบัญชี (ยงัหาผู้รับผิดไม่ได้)                            -   
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ                            -   
9. พนัธบัตร/หุน้                            -   
10. เงินประกนัอื่นๆ                            -   
11. รายได้ค้างรับ                            -   

รวม                   9,409.97
           1,438,752.25

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558

เงินสะสม 30 กนัยายน 2559 ประกอบด้วย

เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้

รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุ 8.1

งบเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจา้สนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา
เพยีง ณ วันที ่30 กนัยายน 2559 ประจ างวด ปีงบประมาณ 2559

รายการ
เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558


