
รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 10,071,174.53      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,087,673.61        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 51,646.54            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - เผ่ือเรียก ธ.ออมสินเลขที ่020122975962 11012001 6,986.43              

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,327,360.94      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,751,356.89        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,310,419.63        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,273,877.46      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,294,455.02        

ลูกหนีเ้งินยมื 11041000 8,200.00              

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 138,693.87           

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 11,875,000.00      

รายจ์ายค์างจ์ายระหว์างด าเนินการ (หมายเหตุ 2) 21010001 2,445,000.00        

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 2,389,053.66        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 677,103.75           

เงินสะสม 31000000 53,039,187.92      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

งบกลาง 51100000 964,937.49           

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 220,080.00           

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 1,388,305.00        

ค์าตอบแทน 53100000 4,000.00              

ค์าใช์สอย 53200000 22,254.00            

ค์าวัสดุ 53300000 238,184.13           

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 25,892.30            

91,291,037.78     91,291,037.78     

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  31  ตลุาคม  พ.ศ.  2560



66,524,729.84       



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - เผ่ือเรียก ธ.ออมสินเลขที ่020122975962 11012001 6,986.43              

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 56,044.41            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,087,673.61        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 15,337,291.49      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,327,360.94      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,751,356.89        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,310,419.63        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,273,877.46      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,294,455.02        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 11,700,000.00      

รายจ์ายค์างจ์ายระหว์างด าเนินการ (หมายเหตุ 2) 21010001 2,445,000.00        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 755,154.16           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 2,389,053.66        

เงินสะสม 31000000 53,039,187.92      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 9,297,475.06        

งบกลาง 51100000 2,151,637.94        

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 440,160.00           

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 2,755,600.00        

ค์าตอบแทน 53100000 12,800.00            

ค์าใช์สอย 53200000 702,028.50           

ค์าวัสดุ 53300000 517,716.38           

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 83,226.87            

100,352,869.38   100,352,869.38   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - เผ่ือเรียก ธ.ออมสินเลขที ่020122975962 11012001 6,986.43              

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 58,919.94            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 13,274,564.20      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,327,360.94      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,751,356.89        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,401,813.70        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,273,877.46      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,294,455.02        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 11,700,000.00      

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 744,759.48           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 2,389,053.66        

เงินสะสม 31000000 53,039,187.92      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 13,559,026.48      

งบกลาง 51100000 3,272,139.45        

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 660,240.00           

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 4,246,775.00        

ค์าตอบแทน 53100000 37,590.00            

ค์าใช์สอย 53200000 1,170,987.30        

ค์าวัสดุ 53300000 849,453.58           

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 129,373.20           

102,159,026.12   102,159,026.12   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  29  ธนัวาคม  พ.ศ.  2560



69,898,012.57       

21010001



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - เผ่ือเรียก ธ.ออมสินเลขที ่020122975962 11012001 6,986.43              

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 62,188.28            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 21,733,351.82      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,350,671.33      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,751,356.89        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,401,813.70        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,308,765.70      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,294,455.02        

ลูกหนีเ้งินยมื 11041000 3,400.00              

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 11,700,000.00      

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 724,630.69           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 2,389,053.65        

เงินสะสม 31000000 53,039,187.93      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 25,561,247.36      

งบกลาง 51100000 4,303,196.20        

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 880,320.00           

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 5,669,340.00        

ค์าตอบแทน 53100000 50,990.00            

ค์าใช์สอย 53200000 1,700,343.50        

ค์าวัสดุ 53300000 1,041,879.68        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 178,926.65           

114,141,118.21   114,141,118.21   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  31  มกราคม  พ.ศ.  2561



78,418,267.16       

114,141,118.21     

114,141,118.21     

-                      



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 65,159.66            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 20,400,665.78      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,363,027.60      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,767,091.46        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,320,744.20      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,294,455.02        

ลูกหนีเ้งินยมื 11041000 10,000.00            

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 11,700,000.00      

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 690,534.40           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 2,389,053.65        

เงินสะสม 31000000 53,039,187.93      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 29,513,300.54      

งบกลาง 51100000 6,756,982.13        

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 1,100,400.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 7,106,880.00        

ค์าตอบแทน 53100000 79,590.00            

ค์าใช์สอย 53200000 2,313,628.50        

ค์าวัสดุ 53300000 1,392,634.68        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 218,166.92           

ค์าครุภณัฑ์ 54100000 57,700.00            

118,059,075.10   118,059,075.10   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561



77,128,637.85       

-                      



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 67,843.49            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 24,649,868.63      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,363,027.60      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,767,091.46        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,320,744.20      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,294,455.02        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 10,024,120.00      

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 779,277.89           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 1,389,053.65        

เงินสะสม 31000000 54,044,587.93      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 39,489,591.84      

งบกลาง 51100000 8,706,089.87        

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 1,320,480.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 8,530,980.00        

ค์าตอบแทน 53100000 93,690.00            

ค์าใช์สอย 53200000 2,594,414.70        

ค์าวัสดุ 53300000 1,624,766.68        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 250,529.09           

ค์าครุภณัฑ์ 54100000 57,700.00            

126,453,629.89   126,453,629.89   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  31  มนีาคม  พ.ศ.  2561



81,380,524.53       

-                      



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 70,814.87            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 26,539,105.12      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,373,916.91      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,775,308.94        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,320,744.20      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,651,397.47        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 9,405,120.00        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 786,211.70           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 1,389,053.65        

เงินสะสม 31000000 54,044,587.93      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 47,585,328.96      

งบกลาง 51100000 9,957,419.56        

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 1,540,560.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 9,945,463.00        

ค์าตอบแทน 53100000 115,840.00           

ค์าใช์สอย 53200000 4,509,613.75        

ค์าวัสดุ 53300000 1,952,130.99        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 287,936.86           

ค์าครุภณัฑ์ 54100000 85,100.00            

133,937,300.82   133,937,300.82   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  30  เมษายน  พ.ศ.  2561



83,291,839.19       

-                      

0



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 73,690.40            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 27,455,060.94      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,373,916.91      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,775,308.94        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,320,744.20      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,651,397.47        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 9,036,120.00        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 756,560.70           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 1,389,053.65        

เงินสะสม 31000000 54,044,587.93      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 53,712,236.14      

งบกลาง 51100000 10,932,574.27      

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 1,760,640.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 11,320,543.00      

ค์าตอบแทน 53100000 139,560.00           

ค์าใช์สอย 53200000 4,896,295.35        

ค์าวัสดุ 53300000 2,341,716.41        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 329,059.96           

ค์าครุภณัฑ์ 54100000 85,100.00            

ค์าที่ดินและส่ิงก์อสร์าง 54200000 498,000.00           

เงินอดุหนุน 56100000 900,000.00           

139,665,557.00   139,665,557.00   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561



84,210,670.54       

-                      

0



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 76,661.78            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 26,117,881.36      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,397,035.89      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,775,308.94        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 13,367,452.96      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,651,397.47        

ลูกหนีเ้งินยมื 11041000 16,040.00            

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 9,036,120.00        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 857,948.52           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 1,389,053.65        

เงินสะสม 31000000 54,044,587.93      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 57,024,625.76      

งบกลาง 51100000 12,875,491.90      

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 1,980,720.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 12,760,573.00      

ค์าตอบแทน 53100000 167,560.00           

ค์าใช์สอย 53200000 5,341,724.65        

ค์าวัสดุ 53300000 2,734,990.59        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 376,446.75           

ค์าครุภณัฑ์ 54100000 100,100.00           

ค์าที่ดินและส่ิงก์อสร์าง 54200000 628,000.00           

เงินอดุหนุน 56100000 900,000.00           

143,079,334.44   143,079,334.44   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  29  มถุินายน  พ.ศ.  2561



82,946,290.08       

-                      



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 79,945.79            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 24,098,368.62      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,397,035.89      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,775,308.94        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,280,671.54        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 15,367,452.96      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,451,396.28        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,651,397.47        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 9,036,120.00        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 570,614.90           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 1,389,053.64        

เงินสะสม 31000000 54,044,587.94      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 61,441,318.20      

งบกลาง 51100000 13,796,200.00      

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 2,200,800.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 14,177,446.00      

ค์าตอบแทน 53100000 180,610.00           

ค์าใช์สอย 53200000 6,127,541.00        

ค์าวัสดุ 53300000 3,074,303.81        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 421,421.77           

ค์าครุภณัฑ์ 54100000 100,100.00           

ค์าที่ดินและส่ิงก์อสร์าง 54200000 903,000.00           

เงินอดุหนุน 56100000 900,000.00           

147,208,693.26   147,208,693.26   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  31  กรกฎาคม พ.ศ.  2561



83,075,873.21       

-                      



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 82,917.17            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 19,491,148.38      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,397,035.89      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,790,864.99        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,280,671.54        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 15,367,452.96      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,451,396.28        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,651,397.47        

ลูกหนีเ้งินยมื 11041000 159,600.00           

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 9,036,120.00        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 551,852.79           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 1,389,053.64        

เงินสะสม 31000000 53,364,587.94      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 63,827,877.19      

งบกลาง 51100000 14,680,192.51      

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 2,420,880.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 15,522,071.00      

ค์าตอบแทน 53100000 191,410.00           

ค์าใช์สอย 53200000 6,611,835.85        

ค์าวัสดุ 53300000 3,310,904.76        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 465,318.15           

ค์าครุภณัฑ์ 54100000 2,176,700.00        

ค์าที่ดินและส่ิงก์อสร์าง 54200000 903,000.00           

เงินอดุหนุน 56100000 1,716,000.00        

148,896,490.14   148,896,490.14   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  31  สงิหาคม พ.ศ.  2561



78,487,180.40       

-                      



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 85,888.55            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 20,701,038.15      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,420,621.32      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,798,989.24        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,280,671.54        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 15,426,965.90      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,451,396.28        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,651,397.47        

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 11069999 3,000.00              

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,092,015.05      

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 700,635.77           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 1,389,053.64        

เงินสะสม 31000000 55,050,707.94      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 20,726,998.58      

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 41100000 69,789,212.56      

งบกลาง 51100000 15,654,585.02      

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 52100000 2,640,960.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 52200000 16,865,567.00      

ค์าตอบแทน 53100000 217,490.00           

ค์าใช์สอย 53200000 8,751,942.45        

ค์าวัสดุ 53300000 4,598,363.94        

ค์าสาธารณูปโภค 53400000 528,553.49           

ค์าครุภณัฑ์ 54100000 4,013,500.00        

ค์าที่ดินและส่ิงก์อสร์าง 54200000 6,716,000.00        

เงินอดุหนุน 56100000 1,716,000.00        

163,748,623.54   163,748,623.54   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  28  กันยายน  พ.ศ.  2561



79,791,264.17       

-                      



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 11012001 85,888.55            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 11012001 5,158,899.20        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 11012001 20,701,038.15      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 11012002 10,420,621.32      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 11012002 4,798,989.24        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 11012002 8,408,816.14        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 11012002 5,280,671.54        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 11012002 15,426,965.90      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 11012002 7,451,396.28        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 11012002 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 11032000 9,651,397.47        

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 11069999 3,000.00              

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 12010010 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 12010011 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 21010000 16,092,015.05      

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 21040000 700,635.77           

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 22011001 1,389,053.64        

เงินสะสม 31000000 61,115,395.93      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 22,748,561.25      

102,045,661.64   102,045,661.64   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลองหลงัป์ดบญัชี

ณ  วนัที ่  28  กันยายน  พ.ศ.  2561



79,791,264.17       



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 111201 14,150,086.43      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 111201 5,087,673.61        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 111201 47,102.07            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - เผ่ือเรียก ธ.ออมสินเลขที ่020122975962 111201 6,986.43              

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 111202 10,327,360.94      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 111202 4,751,356.89        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 111202 8,310,419.63        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 111202 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 111202 13,273,877.46      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 111202 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 111202 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 112002 9,294,455.02        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 121000 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 121000 9,400,000.00        

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 400000 68,966,267.69      

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 211000 15,421,662.05      

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 221101 2,389,053.66        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 215000 923,850.08           

เงินสะสม 310000 49,462,563.38      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 320000 19,537,190.40      

งบกลาง 511000 15,260,760.52      

เงินเดือน(ฝ์ายการเมือง) 521000 2,640,960.00        

เงินเดือน(ฝ์ายประจ า) 522000 17,725,126.00      

ค์าตอบแทน 531000 331,704.00           

ค์าใช์สอย 532000 5,742,341.14        

ค์าวัสดุ 533000 4,389,351.05        

ค์าสาธารณูปโภค 534000 715,304.48           

ค์าครุภณัฑ์ 541000 3,323,108.00        

ค์าที่ดินและส่ิงก์อสร์าง 542000 12,022,000.00      

เงินอดุหนุน 561000 2,056,379.78        

156,700,587.26   156,700,587.26   

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลอง

ณ  วนัที ่  29  กันยายน  พ.ศ.  2560



70,599,097.27       

-                 



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 111201 14,150,086.43      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 111201 5,087,673.61        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 111201 47,102.07            

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - เผ่ือเรียก ธ.ออมสินเลขที ่020122975962 111201 6,986.43              

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 111202 10,327,360.94      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 111202 4,751,356.89        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#บ์านโป์ง เลขที่ 300028917429 111202 8,310,419.63        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 111202 5,223,216.16        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่302434100607 111202 13,273,877.46      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 111202 7,363,039.80        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 111202 2,057,977.85        

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 112002 9,294,455.02        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 121000 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 121000 9,400,000.00        

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 211000 15,421,662.05      

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 221101 2,389,053.66        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 215000 923,850.08           

เงินสะสม 310000 53,031,987.92      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 320000 20,726,998.58      

92,493,552.29     92,493,552.29     

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลองหลงัป์ดบญัชี

ณ  วนัที ่  29  กันยายน  พ.ศ.  2560



70,599,097.27       

-                 



รายการ รหัสบญัชี เดบทิ เครดติ

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 706-1-01378-8 111201 4,653,856.12        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ 12 ด. ธกส. เลขที ่310000973611 111201 5,010,000.00        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ออมทรัพย์พเิศษ ธ.อสิลาม เลขที ่135-1-01832-9 111201 2,070,188.58        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - เผ่ือเรียก ธ.ออมสินเลขที ่020122975962 111201 8,300,419.63        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 3 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23137-1 111202 13,235,021.40      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธ.กรุงไทย เลขที ่706-2-23098-7 111202 4,700,719.05        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 12 ด.ธ.ออมสิน#big c เลขที ่300018423131 111202 5,166,459.55        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 6 ด. ธกส. เลขที ่243-4-10060-7 111202 10,156,863.45      

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธกส. เลขที ่310000541670 111202 7,275,844.05        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - ประจ า 24 ด. ธ.อสิลาม เลขที ่135-2-00100-4 111202 2,057,977.85        

เงินฝากธนาคาร  ประเภท - กระแสรายวนั กรุงไทย เลขที ่706-6-05818-6 111203 101,918.51           

เงินฝาก-เงินทุนส์งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) 112002 9,021,879.99        

ลูกหนี ้- ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 113301 69,000.00            

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (กสท) 121000 3,200,000.00        

ทรัพย์สินที่เกดิจากเงินกู์ (ธนาคารกรุงไทย) 121000 9,400,000.00        

เงินขาดบัญชี 123003 270.00                

รายจ์ายค์างจ์าย (หมายเหตุ 2) 211000 12,622,862.00      

เจ์าหนี้เงินกู์ - ธนาคารกรุงไทย 221101 3,389,053.68        

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) 215000 634,282.85           

เงินสะสม 310000 48,237,029.25      

เงินทุนส ารองเงินสะสม 320000 19,537,190.40      

84,420,418.18     84,420,418.18     

เทศบาลต าบลกระจับ

งบทดลองหลงัป์ดบญัชี
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62,729,268.19       


