
ฐานข้อมูล                                       รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา 2,994.83                                 เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 580,693.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป 2,994.83                                 

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 8,712,816.72                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 11,653,169.07                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 11,653,169.07                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 11,653,169.07                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 11,656,163.90                        จ านวน                      ฉบบั

สิบเอ็ดลา้นหกแสนห้าหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามบาทเกา้สิบสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

     ประจ าวนัที ่          เดือน                                 พ .ศ.



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา 2,994.83                                 เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 580,693.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป 2,994.83                                 

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 8,712,816.72                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 11,653,169.07                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 11,653,169.07                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 11,653,169.07                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 11,656,163.90                        จ านวน                      ฉบบั

สิบเอ็ดลา้นหกแสนห้าหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามบาทเกา้สิบสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                    ประจ าวนัที่    1   เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา 2,994.83                                 เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 580,693.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 2,994.83                                 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 8,715,811.55                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 11,653,169.07                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 2,994.83                                 

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 11,656,163.90                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 11,656,163.90                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 11,656,163.90                        จ านวน                      ฉบบั

สิบเอ็ดลา้นหกแสนห้าหม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยหกสิบสามบาทเกา้สิบสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                    ประจ าวนัที่  4     เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 580,693.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 8,184,361.55                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 11,656,163.90                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 531,450.00                             

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 11,124,713.90                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 11,124,713.90                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 11,124,713.90                        จ านวน                      ฉบบั

สิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัเจด็ร้อยสิบสามบาทเกา้สิบสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                    ประจ าวนัที่   5    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 119.00                                    บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 580,693.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 19.00                                      (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป 100.00                                    

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 8,184,380.55                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 11,124,713.90                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 19.00                                      

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 11,124,732.90                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 11,124,732.90                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 11,124,832.90                        จ านวน                      ฉบบั

สิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัแปดร้อยสามสิบสองบาทเกา้สิบสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                    ประจ าวนัที่   6    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา 100.00                                    เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 131.00                                    บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 580,693.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 231.00                                    (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 8,184,611.55                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 11,124,732.90                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 231.00                                    

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 11,124,963.90                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 11,124,963.90                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 11,124,963.90                        จ านวน                      ฉบบั

สิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยหกสิบสามบาทเกา้สิบสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                    ประจ าวนัที่    7   เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 580,693.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 8,184,611.55                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 11,124,963.90                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 11,124,963.90                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 11,124,963.90                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 11,124,963.90                        จ านวน                      ฉบบั

สิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัเกา้ร้อยหกสิบสามบาทเกา้สิบสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่   8    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 10,875.00                               บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 591,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 10,875.00                               (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 7,776,351.11                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 11,124,963.90                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 10,875.00                               สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 408,260.44                             

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,727,578.46                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,727,578.46                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,727,578.46                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นเจด็แสนสองหม่ืนเจด็พนัห้าร้อยเจด็สิบแปดบาทส่ีสิบหกสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                    ประจ าวนัที่    11   เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 591,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 7,776,351.11                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,727,578.46                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 2,359,659.34                                                            

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,727,578.46                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,727,578.46                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,727,578.46                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นเจด็แสนสองหม่ืนเจด็พนัห้าร้อยเจด็สิบแปดบาทส่ีสิบหกสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่    12   เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 20.00                                      บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 591,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 20.00                                      (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 10,136,030.45                                                          

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,727,578.46                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย 2,359,659.34                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 2,359,679.34                          

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,727,598.46                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,727,598.46                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,727,598.46                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นเจด็แสนสองหม่ืนเจด็พนัห้าร้อยเกา้สิบแปดบาทส่ีสิบหกสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่    13   เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 591,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,918,027.57                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,727,598.46                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 218,002.88                             

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,509,595.58                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,509,595.58                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,509,595.58                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นห้าแสนเกา้พนัห้าร้อยเกา้สิบห้าบาทห้าสิบแปดสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่   14    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 346.00                                    บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 591,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 346.00                                    (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,911,373.57                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,509,595.58                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 346.00                                    

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 7,000.00                                 

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,502,941.58                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,502,941.58                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,502,941.58                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นห้าแสนสองพนัเกา้ร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่     15  เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,906,373.57                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,502,941.58                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 20,000.00                               บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 5,000.00                                 

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,477,941.58                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,477,941.58                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,477,941.58                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนเจด็หม่ืนเจด็พนัเกา้ร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่    18   เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 56.00                                      บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 56.00                                      (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,906,429.57                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,477,941.58                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 56.00                                      

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,477,997.58                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,477,997.58                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,477,997.58                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนเจด็หม่ืนเจด็พนัเกา้ร้อยเกา้สิบเจด็บาทห้าสิบแปดสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่   19    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 2,000.00                                 บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป 2,000.00                                 

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,890,829.57                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,477,997.58                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 15,600.00                               

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,462,397.58                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,462,397.58                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,464,397.58                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนหกหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเกา้สิบเจด็บาทห้าสิบแปดสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่   20    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา 2,000.00                                 เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 2,000.00                                 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,892,829.57                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,462,397.58                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 2,000.00                                 

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,464,397.58                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,464,397.58                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,464,397.58                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนหกหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเกา้สิบเจด็บาทห้าสิบแปดสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่   21    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,582,564.51                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,464,397.58                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 310,265.06                             

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,154,132.52                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,154,132.52                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,154,132.52                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นหน่ึงแสนห้าหม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่   22    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 17.00                                      บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 17.00                                      (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,582,581.51                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,154,132.52                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 17.00                                      

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,154,149.52                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,154,149.52                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,154,149.52                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นหน่ึงแสนห้าหม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้บาทห้าสิบสองสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่  26      เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,582,581.51                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,154,149.52                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,154,149.52                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,154,149.52                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,154,149.52                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นหน่ึงแสนห้าหม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้บาทห้าสิบสองสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่   27    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,417,018.39                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,154,149.52                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 -                                                                           

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 165,563.12                             

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 9,988,586.40                          รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 9,988,586.40                                                            

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 9,988,586.40                          จ านวน                      ฉบบั

เกา้ลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนแปดพนัห้าร้อยแปดสิบหกบาทส่ีสิบสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่   28    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด 1,340.00                                 บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร 1,340.00                                 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,418,358.39                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 9,988,586.40                          (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย 430,281.33                             

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 430,281.33                                                               

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8 1,340.00                                 

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,420,207.73                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,420,207.73                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,420,207.73                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนสองหม่ืนสองร้อยเจด็บาทเจด็สิบสามสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่ 29      เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          
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รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,420,207.73                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนสองหม่ืนสองร้อยเจด็บาทเจด็สิบสามสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ
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ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,420,207.73                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนสองหม่ืนสองร้อยเจด็บาทเจด็สิบสามสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่       เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,418,358.39                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,420,207.73                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 430,281.33                                                               

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,420,207.73                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,420,207.73                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,420,207.73                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนสองหม่ืนสองร้อยเจด็บาทเจด็สิบสามสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                    ประจ าวนัที่       เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,418,358.39                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,420,207.73                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์
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ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8
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เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,420,207.73                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนสองหม่ืนสองร้อยเจด็บาทเจด็สิบสามสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่       เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ
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รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)
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เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,418,358.39                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,420,207.73                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
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ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,420,207.73                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,420,207.73                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,420,207.73                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนสองหม่ืนสองร้อยเจด็บาทเจด็สิบสามสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่       เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    
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(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่       เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั



  รายการ จ านวนเงนิ รายละเอยีดเงนิฝากธนาคาร จ านวนเงนิ

เงนิสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การ

ยอดเงินสดคงเหลือยกมา -                                          เกษตร สาขาบ าเหน็จณรงค์

รับเงินสด -                                          บญัชีเลขท่ี 312-2-74282-3 571,568.01                                                               

ยอดเงินสดน าฝากธนาคาร -                                          (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

ยอดเงนิสดคงเหลอืยกไป -                                          

เงนิฝากธนาคาร บญัชีเลขท่ี 312-2-57569-8 9,418,358.39                                                            

ยอดรวมเงินฝากธนาคารยกมา 10,420,207.73                        (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล)

ยอดเงินรายไดฝ้ากผ่านกรุงไทย -                                          

ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย -                                          ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-74282-3 สาขาบ าเหน็จณรงค์

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-74282-3 -                                          บญัชีเลขท่ี  318-6-01058-6 430,281.33                                                               

ยอดเงินน าฝาก ธกส.312-2-57569-8

ถอนเงินฝาก ธกส.312-2-57569-8 -                                          

ยอดเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกไป 10,420,207.73                        รวมยอดเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน 10,420,207.73                                                          

เงินฝากอ่ืน ๆ หมายเหตุ.-

ยอดรวมเงินฝากส่วนกลาง เช็คท่ีอนุมติัแลว้ผูมี้สิทธ์ิยงัไม่มารับ จ านวนเงิน

รวมยอดเงนิคงเหลอืประจ าวนัทั้งส้ิน 10,420,207.73                        จ านวน                      ฉบบั

สิบลา้นส่ีแสนสองหม่ืนสองร้อยเจด็บาทเจด็สิบสามสตางค์ กรณีมีเงินสดคงเหลือ

                คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไดต้รวจสอบเงินสดคงเหลือถูกตอ้งแลว้จึงไดน้ าเขา้เก็บรักษา

(ลงช่ือ).......................................ผูจ้ดัท  า  ไวใ้นตูนิ้รภยั

       (นางสาวขวญัพิชชา   มุขขุนทด)

 ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

(ลงช่ือ).......................................ผูต้รวจ        ...................................................     ...................................................      ...............................................

            (นายชชัชยั   ละลมชยั)                       กรรมการ                                             กรรมการ                                          กรรมการ

      ต  าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั

ลงช่ือ......................................เพ่ือทราบ       .................................................................

      (นายวีระศกัด์ิ   ประสมทรัพย)์               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลงช่ือ............................................ทราบ หมายเหตุ.-     น าเงนิสดคงเหลอืฝากธนาคารในวนัท าการถัดไป

         (นายวีรภาส    ตนัติปัญจพร)           ขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน................................................บาท

 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล น าฝากในวนัท่ี.......................................................................................................เรียบร้อยแลว้

                                       (ลงช่ือ)........................................................เจา้พนกังานการเงินและบญัชี

              รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั

                      องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวดัชัยภูมิ

                    ประจ าวนัที่       เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2553    



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% 16.91                            

คชจ.5% 0.95                              

จ านวนเงิน 19.00                           ส่วนลด  6% 1.14                              

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

5 รายไดเ้บด็เตล็ด 100.00                          

(ตวัอกัษร) หน่ึงร้อยสิบเกา้บาทถว้น 119.00                          

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% 116.59                          

คชจ.5% 6.55                              

จ านวนเงิน 131.00                         ส่วนลด  6% 7.86                              

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) หน่ึงร้อยสามสิบเอ็ดบาทถว้น 131.00                          

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

5 เศรษฐกิจชุมชน 10,875.00                     

(ตวัอกัษร) หน่ึงหม่ืนแปดร้อยเจด็สิบห้าบาทถว้น 10,875.00                     

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

5 ค่าธรรมเนียมการพนนั 20.00                            

(ตวัอกัษร) ยี่สิบบาทถว้น 20.00                            

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 3109174/25-27 รายได ้89% 307.94                          

คชจ.5% 17.30                            

จ านวนเงิน 346.00                         ส่วนลด  6% 20.76                            

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) สามร้อยส่ีสิบหกบาทถว้น 346.00                          

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

5 อากรฆ่าสตัว์ 56.00                            

(ตวัอกัษร) ห้าสิบหกบาทถว้น 56.00                            

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

5 คืนค่าลงทะเบียนอบรมฯ 2,000.00                       

(ตวัอกัษร) สองพนับาทถว้น 2,000.00                       

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 3108742/29 รายได ้89% 15.13                            

คชจ.5% 0.85                              

จ านวนเงิน 17.00                           ส่วนลด  6% 1.02                              

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) สิบเจด็บาทถว้น 17.00                            

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                               

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................

9418358.39 วนัท่ี..................................................

-                               กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1.ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

2ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี รายได ้89% -                               

คชจ.5% -                               

จ านวนเงิน ส่วนลด  6% -                               

3 ภาษีป้าย

4 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

5 คืนเงินค่าเช่าบา้น  จพง.พสัดุ 700.00                          

6 คืนเงินเดือนจพง.พดัสดุ 640.00                          

(ตวัอกัษร) หน่ึงพนัสามร้อยส่ีสิบบาทถว้น 1,340.00                       

  ผูน้  าส่งเงิน............................................. ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
เลขท่ี.................................................
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ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

1 แจง้โอน ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 1002 131,952.92                 

2 แจง้โอน ภาษีสุรา 1005 75,191.04                   

3 แจง้โอน ภาษีสรรพสามิต 1006 223,137.37                 

(ตวัอกัษร) ส่ีแสนสามหม่ืนสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์ 430,281.33                 

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



                                       ใบน าส่งเงิน
                                                              (เงินรายไดฝ้ากผ่านธนาคารกรุงไทย) เลขท่ี.................................................

วนัท่ี..................................................

กอง   คลงั อบต.หวัทะเล

ฝ่าย   จดัเก็บรายได้

ขา้พเจา้ นางสาวกรภทัร์   ค  าขุนทด   ขอน าส่งเงินตามรายละเอียดดงัน้ี

ล าดับ เล่มที่- เลขทีใ่บเสร็จ ประเภทเงนิ                           รหัส จ านวนเงนิ หมายเหตุ

ใบเสร็จ งาน บัญชี

(ตวัอกัษร) ศูนยบ์าทถว้น -                              

  ผูน้  าส่งเงิน.............................................ผูรั้บเงิน............................................................... ผูต้รวจ............................................

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้ ต  าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ต าแหน่ง   หวัหนา้ส่วนการคลงั



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม -                     

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม -                     

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม -                     

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

7549495 หจก.ธีรามอเตอร์ทรัค 9,950.00            

7549496 คณะกรรมการรับส่งเงิน 521,500.00        

(เบ้ียยงัชีพ)

รวม 531,450.00        

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

7549497 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,280.24            

7549498 คณะกรรมการรับส่งเงิน 399,980.20        

(โบนสั)

รวม 408,260.44        

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6 2,359,659.34     

รวม 2,359,659.34     

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

7549499 บริษทั ภูมอมิลค ์จ  ากดั 177,088.88        

7549500 นางวนัลา  มหามนต์ 28,314.00          

9759881 นางแววนภา  ห้าวหาญ 7,800.00            

7549882 สนง.ทอ้งถ่ิน จ.ขอนแก่น 4,800.00            

รวม 218,002.88        

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

7549883 นายวีระศกัด์ิ  ประสมทรัพย์ 7,000.00            

รวม 7,000.00            

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

7549884 โอยเงินเขา้บญัชีค่าลงทะเบียน 5,000.00            

สถ.

รวม 5,000.00            

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

5886742 กลุ่มเพ่ิมรายไดใ้นชุมชน 20,000.00          

โดยการเล้ียงสุกร

รวม 20,000.00          

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

7549885 โอยเงินเขา้บญัชีค่าลงทะเบียน 15,600.00          

สถ.

รวม 15,600.00          

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

7549886 ธ.กรุงไทย จ ากดัมหาชน 254,949.20

โอนเงินเดือนพนกังานฯ

7549887 .ออมสิน สาขาจตุัรัส 25,905.00

7549888 สหกรณ์ออมทรัพยส์ามญัฯ 1,000.00

7549890 กองทุน สกจ. 915.60

7549891 บริษทั ที โอ ที จ  ากดั (มหาชน) 5,776.16

7549892 การประปาส่วนภูมิภาค 139.10

7549893 ร้านวินเฟอร์นิเจอร์ 1,000.00

7549894 นายวีรภาส  ตนัติปัญจพร 2,000.00

7549895 น.ส.ขวญัพิชชา  มุขขุนทด 9,000.00

7549896 นางสุภาวดี  ฟากวิลยั 3,000.00

7549897 นายอมรเทพ  น้ิมขุนทด 6,580.00

รวม 310,265.06        

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

0110602 โอนเงินเดือนพนกังาน

เดือนตุลาคม 53

รวม -                     

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

7549898 ธกส.(โอนเงินเดือนผูบ้ริหารฯ) 152,250.00        

7549899 สนง.ประกนัสงัคม 13,082.00          

7549900 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 231.12               

จ ากดั (มหาชน)

รวม 165,563.12        

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................

                              รายงานการจัดท าเช็ค
ธนาคาร/เลขท่ีเช็ค เลขท่ีฏีกา ผูรั้บเงิน                                        รหสับญัชี   จ  านวนเงิน ลายมือช่ือผูรั้บเงิน ว/ด/ป/ท่ีรับเงิน

งาน หมวด ประเภท บญัชี

 1.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-57569-8

รวม

2.ธนาคาร ธกส.เลขท่ี

312-2-74282-3

รวม

3.ธนาคารกรุงไทยเลขท่ี

318-6-01058-6

รวม

ผูอ้นุมติั

ผูจ้ดัท  า                             ผูต้รวจสอบ              ลงช่ือ........................................................

       ลงช่ือ........................................                                    ลงช่ือ .................................................. ต าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล

ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินการบญัชี                          ต  าแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั              ลงช่ือ........................................................

ผูรั้บเช็ค  รับเช็คดงักล่าวขา้งตน้ไวค้รบถว้นแลว้เพ่ือจ่ายให้ผูรั้บต่อไป ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล

             ลงช่ือ........................................................

ลงช่ือ............................................................                      วนัท่ี.................................................................ต าแหน่ง       หวัหนา้ส่วนการคลงั

ต าแหน่ง    หวัหนา้ส่วนการคลงั วนัท่ี................................................................................



วนัท่ี................................................................................
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