เฉลยแบบฝึกหัด
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม
ประจาวันที่......2........เดือน...........ตุลาคม......................พ.ศ.............2560..................
รายการ

จานวนเงิน

เงินสดในมือ

8,905

หมายเหตุ
50 - เงินประกันสัญญา 7,500.00

เช็ค..........................................................ฉบับ

- ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน 215.25

ธนาณัติ....................................................ฉบับ

- ขายครุภัณฑ์

ใบสาคัญรองจ่าย......................................ฉบับ

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 175.25

1,015.00

สัญญารับรองการยืมเงิน...........................ฉบับ
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ....................ฉบับ
สมุดคู่ฝากธนาคาร................5..................เล่ม
409-1-35760-7 (เงินบารุงลูกเสือ)

7,500

-

409-1-55116-0 (เงินบารุงยุวกาชาด)

2,500

-

409-1-38593-7 (เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ)

70,000

-

409-0-32252-4 (เงินรายได้สถานศึกษา)

475,320

-

(ลงชื่อ)…………………………………..

409-0-32252-5 (เงินอุดหนุน)

804,000

-

เจ้าหน้าที่การเงิน

1,368,225

50

จานวนเงิน (ตัวอักษร)...-หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์-.....
(ลงชื่อ)....................................................................
หัวหน้าหน่วยงานย่อย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ
..........................................................

.........................................................

......................................................

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ................... เดือน .................................... พ.ศ. .................
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ).....................................................หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้รับมอบหมาย

รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม
ประจาวันที่......3........เดือน...........ตุลาคม......................พ.ศ.............2560..................
รายการ

จานวนเงิน

เงินสดในมือ

หมายเหตุ

7,500

- - เงินประกันสัญญา 7,500.- บาท

409-1-35760-7 (เงินบารุงลูกเสือ)

7,500

-

409-1-55116-0 (เงินบารุงยุวกาชาด)

2,500

-

409-1-38593-7 (เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ)

70,000

-

409-0-32252-4 (เงินรายได้สถานศึกษา)

475,320

-

(ลงชื่อ)…………………………………..

409-0-32252-5 (เงินอุดหนุน)

804,000

-

เจ้าหน้าที่การเงิน

1,366,820

-

เช็ค..........................................................ฉบับ
ธนาณัติ....................................................ฉบับ
ใบสาคัญรองจ่าย......................................ฉบับ
สัญญารับรองการยืมเงิน...........................ฉบับ
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ....................ฉบับ
สมุดคู่ฝากธนาคาร................5..................เล่ม

จานวนเงิน (ตัวอักษร)….-หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-.....
(ลงชื่อ)....................................................................
หัวหน้าหน่วยงานย่อย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ
..........................................................

.........................................................

......................................................

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ................... เดือน .................................... พ.ศ. .................
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ).....................................................หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้รับมอบหมาย

รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม
ประจาวันที่......5........เดือน...........ตุลาคม......................พ.ศ.............2560..................
รายการ

จานวนเงิน

เงินสดในมือ

7,733

หมายเหตุ
65 - เงินประกันสัญญา 7,500.- บาท
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 233.65 บาท

เช็ค..........................................................ฉบับ
ธนาณัติ....................................................ฉบับ
ใบสาคัญรองจ่าย......................................ฉบับ
สัญญารับรองการยืมเงิน............2............ฉบับ

97,920

-

บย.1/61 เป็นเงิน 42,500.- บาท
บย.2/61 เป็นเงิน 55,420.- บาท

สมุดคู่ฝากธนาคาร................5..................เล่ม
409-1-35760-7 (เงินบารุงลูกเสือ)

7,500

-

409-1-55116-0 (เงินบารุงยุวกาชาด)

2,500

-

409-1-38593-7 (เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ)

70,000

-

409-0-32252-4 (เงินรายได้สถานศึกษา)

475,320

-

409-0-32252-5 (เงินอุดหนุน)

681,080

-

(ลงชื่อ)…………………………………..

1,342,053

65

เจ้าหน้าที่การเงิน

จานวนเงิน (ตัวอักษร)...-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์-.....
(ลงชื่อ)....................................................................
หัวหน้าหน่วยงานย่อย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ
..........................................................

.........................................................

......................................................

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ................... เดือน .................................... พ.ศ. .................
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ).....................................................หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้รับมอบหมาย

รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม
ประจาวันที่......10.......เดือน...........ตุลาคม......................พ.ศ.............2560..................
รายการ

จานวนเงิน

เงินสดในมือ

8,153

เช็ค..........................................................ฉบับ
ใบสาคัญรองจ่าย......................................ฉบับ

หมายเหตุ
65 - เงินประกันสัญญา 7,500.- บาท
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 233.65 บาท
- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 420.- บาท

สัญญารับรองการยืมเงิน..........................ฉบับ
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ....................ฉบับ
สมุดคู่ฝากธนาคาร................5..................เล่ม
409-1-35760-7 (เงินบารุงลูกเสือ)

7,500

-

409-1-55116-0 (เงินบารุงยุวกาชาด)

2,500

-

409-1-38593-7 (เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ)

70,000

-

409-0-32252-4 (เงินรายได้สถานศึกษา)

475,320

-

1,492,040

-

2,055,513

65

409-0-32252-5 (เงินอุดหนุน)

(ลงชื่อ)…………………………………..
เจ้าหน้าที่การเงิน

จานวนเงิน (ตัวอักษร)...-สองล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์-.....
(ลงชื่อ)....................................................................
หัวหน้าหน่วยงานย่อย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ
..........................................................

.........................................................

......................................................

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ................... เดือน .................................... พ.ศ. .................
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ).....................................................หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้รับมอบหมาย

รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม
ประจาวันที่......25.......เดือน...........ตุลาคม......................พ.ศ.............2560..................
รายการ

จานวนเงิน

เงินสดในมือ

23,600

หมายเหตุ
85 - เงินประกันสัญญา 12,000.- บาท

ใบสาคัญรองจ่าย......................................ฉบับ

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,180.85 บาท
- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 420.- บาท

สัญญารับรองการยืมเงิน..........................ฉบับ

- เงินรายได้สถานศึกษา 10,000.- บาท

เช็ค..........................................................ฉบับ

ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ....................ฉบับ
สมุดคู่ฝากธนาคาร................5..................เล่ม
409-1-35760-7 (เงินบารุงลูกเสือ)

7,500

-

409-1-55116-0 (เงินบารุงยุวกาชาด)

2,500

-

409-1-38593-7 (เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ)

70,000

-

409-0-32252-4 (เงินรายได้สถานศึกษา)

475,320

-

1,287,711

11

1,866,631

96

409-0-32252-5 (เงินอุดหนุน)

(ลงชื่อ)…………………………………..
เจ้าหน้าที่การเงิน

จานวนเงิน (ตัวอักษร)...-หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์-.....
(ลงชื่อ)....................................................................
หัวหน้าหน่วยงานย่อย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ
..........................................................

.........................................................

......................................................

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ................... เดือน .................................... พ.ศ. .................
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ).....................................................หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้รับมอบหมาย

รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ส่วนราชการ โรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา อาเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม
ประจาวันที่......31.......เดือน...........ตุลาคม......................พ.ศ.............2560..................
รายการ

จานวนเงิน

เงินสดในมือ

11,600

หมายเหตุ

เช็ค..........................................................ฉบับ

85 - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,180.85 บาท
- เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 420.- บาท

ใบสาคัญรองจ่าย......................................ฉบับ

- เงินรายได้สถานศึกษา 10,000.- บาท

สัญญารับรองการยืมเงิน..........................ฉบับ
สมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญาจานวน...1...เล่ม

12,000

สมุดคู่ฝากธนาคาร................5..................เล่ม

- -นาเงินฝากส่วนราชการ สพม.26 ใบนา
ฝาก 1/2561 จานวน 12,000.- บาท

409-1-35760-7 (เงินบารุงลูกเสือ)

7,500

-

409-1-55116-0 (เงินบารุงยุวกาชาด)

2,500

-

409-1-38593-7 (เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ)

70,000

-

409-0-32252-4 (เงินรายได้สถานศึกษา)

431,320

-

1,287,711

11

1,822,631

96

409-0-32252-5 (เงินอุดหนุน)

(ลงชื่อ)…………………………………..
เจ้าหน้าที่การเงิน

จานวนเงิน (ตัวอักษร)...-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์-.....
(ลงชื่อ)....................................................................
หัวหน้าหน่วยงานย่อย
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ
..........................................................

.........................................................

......................................................

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าพเจ้า ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ................... เดือน .................................... พ.ศ. .................
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ).....................................................หัวหน้าหน่วยงานย่อยผู้รับมอบหมาย

