
ช่ือ จ านวนเงิน

 ก.   อสังหาริมทรัพย์

       -  ถนน 0.00  จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  0.00

.

        - อาคาร 0.00  จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  0.00

        - ลานกีฬา 0.00  จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  0.00

 

        - ทางเดินข้ึนลง 0.00  จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 0.00

 ข.  สังหาริมทรัพย์

       -  ครุภณัฑส์ านกังาน 34,550.00  จากเงินรายได ้ 0.00

 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  34,550.00

       -  ครุภณัฑง์านครัว 13,000.00  จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  13,000.00

       -  ครุภณัฑย์านพาหนะ 2,395,000.00 จากเงินอุดหนุนทัว่ไ่ป 2,395,000.00

       -  ครุภณัฑส์าธารณะ 0.00  จากเงินรายได้ 0.00

รวม 2,442,550.00 2,442,550.00

แหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์น

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสาป  อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา
งบทรัพยสิ์น (เฉพาะปี 2555)
ณ วนัท่ี  30  สิงหาคม  2555

ประเภททรัพยสิ์น ราคาทรัพยสิ์น 



ช่ือ จ านวนเงิน

 ก.   อสังหาริมทรัพย์

       1.  ท่ีดิน 0.00

      2.  ส านกังาน 3,536,450.00  จากเงินรายได้ 1,399,000.00

        จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 520,350.00

 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 1,617,100.00

      3.  สาธารณะ 11,491,000.00 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,491,000.00

       4.  คมนาคม #REF!  จากเงินรายได้ 526,500.00

 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 10,897,385.61

 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (โครงการ 7,226,000.00

ไทยเขม้แขง็ฯ)

 ข.  สังหาริมทรัพย์

       -  ครุภณัฑส์ านกังาน 5,930,893.60  จากเงินรายได้ 2,085,491.00

 จากเงินส ารองเงินรายรับ 364,540.00

 จากเงินสะสม 2,294,944.00

 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 1,036,918.60

 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 149,000.00

       -  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 11,054,430.00  จากเงินสะสม 6,399,780.00

 จากเงินส ารองเงินรายรับ 4,644,400.00

 จากเงินรายได้ 10,250.00

ยอดยกไป #REF! 50,662,659.21

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสาป  อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา
งบทรัพยสิ์น

ณ วนัท่ี  30  สิงหาคม   2555
แหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์น

ประเภททรัพยสิ์น ราคาทรัพยสิ์น 

1/2 



ช่ือ จ านวนเงิน

ยอดยกมา #REF! 50,662,659.21

       -  ครุภณัฑโ์ยธา 192,500.00  จากเงินรายได้ 42,000.00

 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 51,000.00

 จากเงินสะสม 99,500.00

      -  ครุภณัฑง์านครัว 13,000.00 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 13,000.00

       -  ครุภณัฑส์าธารณูปโภค 11,041,000.00  จากเงินอุดหนุนทัว่ไป (โครงการ 11,041,000.00

  ไทยเขม้แขง็ ฯ)

       -  ครุภณัฑส์าธารณะ 1,071,900.00 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,071,900.00

รวม #REF! 62,981,059.21

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสาป  อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา
งบทรัพยสิ์น (ต่อ)

ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2554

แหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์น
ประเภททรัพยสิ์น ราคาทรัพยสิ์น 

2/2 



ช่ือ จ านวนเงิน

 ก.   อสังหาริมทรัพย์

       -  อาคาร  จากเงินรายได้

 จากเงินสะสม

 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป

      -  ถนน  จากเงินรายได้

        จากเงินอุดหนุนทัว่ไป

      -  ขดุลอกบึง  จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 ข.  สังหาริมทรัพย์

       -  ครุภณัฑส์ านกังาน  จากเงินรายได้

 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 จากเงินสะสม

       -  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง  จากเงินสะสม

 จากเงินส ารองเงินรายรับ

ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2550
แหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์น

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสาป  อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา
งบทรัพยสิ์น  (เฉพาะปี 2550)

ประเภททรัพยสิ์น ราคาทรัพยสิ์น 



       -  ครุภณัฑโ์ยธา  จากเงินรายได้

รวม 0.00

ช่ือ จ านวนเงิน

 ก.   อสงัหาริมทรัพย์

       -  อาคาร 1,919,350.00  จากเงินรายได้ 1,399,000.00

 จากเงินสะสม 520,350.00

      -  ถนน 2,503,500.00  จากเงินรายได้ 526,500.00

        จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 1,977,000.00

 ข.  สงัหาริมทรัพย์

       -  ครุภณัฑส์ านกังาน 3,140,820.00  จากเงินรายได้ 1,757,941.00

 จากเงินส ารองเงินรายรับ 364,540.00

 จากเงินสะสม 684,339.00

 จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 210,000.00

 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 124,000.00

       -  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,959,980.00  จากเงินสะสม 2,710,580.00

 จากเงินส ารองเงินรายรับ 2,249,400.00

       -  ครุภณัฑโ์ยธา 42,000.00  จากเงินรายได้ 42,000.00

ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2550
แหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์น

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสาป  อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา
งบทรัพยสิ์น  

ประเภททรัพยสิ์น ราคาทรัพยสิ์น 



รวม 12,565,650.00 12,565,650.00

    (นางสาวฉวีวรรณ    แซ่หลี)                                         ( นางสาวฉวีวรรณ  แซ่หลี)                                     (นายมะสดี     หะยปิี)

          หัวหนา้ส่วนการคลงั                                   หัวหนา้ส่วนการคลงั  รักษาราชการแทน               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสาป

 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าสาป








