
ทรัพยส์นิ  ณ 30 กันยายน 2558  ณ 30 มถุินายน 2559 ผลต่าง
สนิทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)                 8,381,265.00               10,388,039.82                 2,006,774.82
ลูกหน้ีอืน่ๆ                      9,760.63                      9,416.20 -                       344.43
ลูกหน้ีเงินยืม                               -                     452,150.00                   452,150.00
ลูกหน้ีเงินสะสม                      9,450.00                               -   -                    9,450.00

รวมสนิทรัพย์              8,400,475.63             10,849,606.02              2,449,130.39
หน้ีสนิและเงินสะสม

รายจ่ายผัดส่งใบส าคัญ (หมายเหตุ 6)                               -                                 -                                 -   
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)                 1,932,536.70                     38,521.00 -               1,894,015.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                 1,072,577.26                   893,877.52 -                 178,699.74
เจ้าหน้ีเงินสะสม                      9,450.00                               -   -                    9,450.00

รวมหน้ีสนิ              3,014,563.96                 932,398.52 -            2,082,165.44
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)                   494,135.33                   503,585.33                      9,450.00
เงินทุนส ารองเงินสะสม                 4,891,776.34                 4,891,776.34                               -   
ผลต่างของการด าเนินงานไตรมาส                               -                   4,521,845.83                 4,521,845.83

รวมหน้ีสนิและเงินสะสม              8,400,475.63             10,849,606.02              2,449,130.39
-                          -                          -                          

ผู้จดัท า (นางสุรีย์  นาครินทร์)
ผู้อ านวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพียง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

(นางวิลัดดา  เคร่งจริง) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

(นายสุรพล บุญมี) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

(นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 



8,400,475.63     
8,400,475.63     

0.00                 

10,849,606.02   
6,327,760.19     
4,521,845.83     

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 



หมายเหตุ 2

จ านวนเงิน
เงินสด -                         
เงินฝาก-กระแสรายวนั

บัญชีเลขที่ 103-6-01375-8 3,332,822.49            
รวม 3,332,822.49           

เงินฝาก-ออมทรัพย/์เผ่ือเรียก
บัญชีเลขที่ 303-2-30379-0 613,676.51               
บัญชีเลขที่ 303-2-37682-0 165,511.49               
บัญชีเลขที่ 103-0-14215-7 1,589,240.90            

รวม 2,368,428.90           
เงินฝาก-ประจ า

บัญชีเลขที่ 303-4-12113-2 326,933.82               
บัญชีเลขที่ 361190008264 4,359,854.61            

รวม 4,686,788.43           
รวมทั้งสิน้ 10,388,039.82         

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจา้สนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพียง ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2559

รายการ



หมายเหตุ 4

จ านวนเงิน

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จา่ย 4,359.09                  
เงินรับฝากประกนัสัญญา 607,258.00               
ค่าใช้จา่ย 5% 13,137.15                
ค่าส่วนลด 6% 3,764.40                  
เงินโครงการเศรษฐกจิชุมชน 165,511.49               
เงินโครงการสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า สมทบเกษตร หมู ่5,8 616.97                    
เงินสนับสนุนศูนย์รวมขอ้มูลขา่วสาร 51,117.42                
เงินรับฝากประกนัสังคม 11,161.00                
ค่าบริการทางการแพทย์ 872.00                    
เงินสนับสนุนโครงการ D.A.R.E 80.00                      
เงินรับฝากเงินรอคืนจงัหวัด 36,000.00                

รวมทั้งสิน้ 893,877.52             

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจา้สนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพียง ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2559

รายการ
เงินรับฝาก



หมายเหตุ 8

 จ านวนเงิน
               494,135.33
               494,135.33

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง                            -   
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี                            -   
ลูกหน้ีเงินสะสม                   9,450.00

หกั จ่ายขาดเงินสะสม                            -   
เงินสะสม 30 กนัยายน 2559              503,585.33

1. หุน้ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิน่                            -   
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.                            -   
3. ลูกหน้ีภาษี                            -   
4. ลูกหน้ีรายได้อืน่ๆ                            -   
5. ทรัพย์สิน                            -   
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ                            -   
7. เงินขาดบญัชี (ยังหาผู้รับผิดไม่ได้)                            -   
8. เงินฝากกองทุนอืน่ๆ                            -   
9. พันธบตัร/หุน้                            -   
10. เงินประกนัอืน่ๆ                            -   
11. รายได้ค้างรับ                            -   

รวม                            -   
             503,585.33

รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุ 8.1

เพียง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559  ประจ างวด ปงีบประมาณ 2559

เงินสะสม 30 กนัยายน 2559 ประกอบด้วย

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558

งบเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

รายการ
เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558

เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้


