
   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30  เมษายน 2555 12,497,033.80   
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

 8 เมษายน 2554 8243820 800.00              
 2 กมุภาพนัธ์ 2555 8257958 281.02
 2 กมุภาพนัธ์ 2555 8257959 186.84
 12 มีนาคม 2555 4588964 500.00
 5 เมษายน 2555 4589018 376.80
 18 เมษายน 255 4589042 26,732.80         
 18 เมษายน 255 4589041 7,916.31           
 18 เมษายน 255 4589044 9,186.34           
 18 เมษายน 255 4589048 14,577.48 126,922.46

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ 1,550.00
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่ 30 เมษายน 2555 12,371,661.34   
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30  เมษายน 2555

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 061-2-19793-1

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30  เมษายน 2555



   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 50,750.59          
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ -
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 50,750.59          
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30 เมษายน 255

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 061-2-32674-2

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30 เมษายน 255



   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 119,286.87        
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ -
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 119,286.87        
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30 เมษายน 255

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 061-2-33046-4

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30 เมษายน 255



   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 563,352.89        
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ -
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 563,352.89        
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 061-2-47298-1

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)



      หวัหน้าสว่นการคลงั
วนัที่   30 เมษายน 255

   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 898,573.67        
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ -
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 898,573.67        
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30 เมษายน 255

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 061-2-03333-1

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30 เมษายน 255

          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี
วนัที่   30 เมษายน 255



   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 184,879.14        
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ -
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 184,879.14        
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30 เมษายน 255

ธนาคาราอิสลาม สาขายะลา
  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 054-4-03362-0

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30 เมษายน 255



   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 1,101,344.51     
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ -
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 1,101,344.51     
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30 เมษายน 255

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 061-4-03362-0

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30 เมษายน 255



   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 -                     
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 -                     
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30 เมษายน 255

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 061-5-00067-4

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30 เมษายน 255



   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 712,137.13        
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ -
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 712,137.13        
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30 เมษายน 255

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  สาขาสโิรรส
  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 932-6-0097-1

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30 เมษายน 255



   องค์การบริหารสว่นต าบลทา่สาป อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา

บาท
ยอดคงเหลอืตามรายงานธนาคาร ณ วนัที่  30 เมษายน 255 7,546,075.53     
บวก : เงินฝากระหวา่งทาง -
วนัที่ลงบญัชี วนัที่ฝากธนาคาร จ านวนเงิน

หกั : เช็คจา่ยที่ผู้ รับยงัไมน่ ามาขึน้เงินกบัธนาคาร
วนัที่ เลขที่เช็ค จ านวนเงิน

บวก : หรือ (หกั) รายการกระทบยอดอ่ืน ฯ -
รายละเอียด

ยอดคงเหลอืตามบญัชี ณ วนัที่  30 เมษายน 2555 7,546,075.53     
ผู้จดัท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฉววีรรณ  แซห่ลี)
      หวัหน้าสว่นการคลงั

วนัที่   30 เมษายน 2555

ธนาคารอิสลาม สาขายะลา
  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร เลขที่บญัชี 054-2-00253-1

          (นางนารีรัตน์  กลา่วเกลีย้ง)
          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี

วนัที่   30 เมษายน 2555


