6
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 เมษายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 112,014.00 
(112,014.00)
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 112,014.00 
(112,014.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 456,306.40 
 89,433.00 
(133,290.20)
 412,449.20 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 1,015,812.55 
(1,015,812.55)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 43,857.20 
(43,857.20)
 0.00 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 1,059,669.75 
(1,059,669.75)
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 2,566,600.00 
 0.00 
 0.00 
 2,566,600.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(181,771.54)
 0.00 
 0.00 
(181,771.54)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 4,442,300.00 
 0.00 
 0.00 
 4,442,300.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(1,479,955.28)
 0.00 
 0.00 
(1,479,955.28)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 6,804,500.00 
 0.00 
 0.00 
 6,804,500.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(2,428,037.24)
 0.00 
 0.00 
(2,428,037.24)
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
 2,726,000.00 
 0.00 
 0.00 
 2,726,000.00 
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ
(2,725,999.00)
 0.00 
 0.00 
(2,725,999.00)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 50,000.00 
 0.00 
 0.00 
 50,000.00 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

6
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 เมษายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(2,243.15)
 0.00 
 0.00 
(2,243.15)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 2,613,205.00 
 0.00 
 0.00 
 2,613,205.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(2,202,628.02)
 0.00 
 0.00 
(2,202,628.02)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 543,689.97 
 0.00 
 0.00 
 543,689.97 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(174,987.34)
 0.00 
 0.00 
(174,987.34)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 24,610.00 
 0.00 
 0.00 
 24,610.00 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(24,609.00)
 0.00 
 0.00 
(24,609.00)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 5,709,394.99 
 0.00 
 0.00 
 5,709,394.99 
1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(2,723,965.51)
 0.00 
 0.00 
(2,723,965.51)
1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน
 86,500.00 
 0.00 
 0.00 
 86,500.00 
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206060103     คสส ครุภัณฑ์โรงงาน
(21,766.71)
 0.00 
 0.00 
(21,766.71)
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 5,902,465.00 
 0.00 
 0.00 
 5,902,465.00 

6
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 เมษายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(3,916,647.34)
 0.00 
 0.00 
(3,916,647.34)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 23,200.00 
 0.00 
 0.00 
 23,200.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(23,199.00)
 0.00 
 0.00 
(23,199.00)
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 70,473,465.39 
 0.00 
 0.00 
 70,473,465.39 
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(65,433,430.56)
 0.00 
 0.00 
(65,433,430.56)
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 919,420.42 
(919,420.42)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(385,045.80)
 799,923.80 
(531,722.00)
(116,844.00)
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 940,319.42 
(940,319.42)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 4,236.85 
(4,236.85)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 66.08 
(66.08)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 3,116.08 
(3,116.08)
 0.00 
2111020102     เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว
(67,700.00)
 133,290.20 
(89,433.00)
(23,842.80)
2112010199     เงินประกันอื่น
(388,606.40)
 0.00 
 0.00 
(388,606.40)

6
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 เมษายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(326,359.83)
 0.00 
 0.00 
(326,359.83)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(2,243,303.79)
 0.00 
 0.00 
(2,243,303.79)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(1,959,824.12)
 0.00 
 0.00 
(1,959,824.12)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(15,706,448.54)
 0.00 
 0.00 
(15,706,448.54)
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
(12,158.50)
 0.00 
(21,111.00)
(33,269.50)
4202030109     ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์
 0.00 
 0.00 
(1,470.00)
(1,470.00)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(3,067,212.00)
 0.00 
(616,060.00)
(3,683,272.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(1,333,000.00)
 0.00 
 0.00 
(1,333,000.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(3,402,385.18)
 0.00 
(1,175,335.82)
(4,577,721.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(20,847.00)
 0.00 
(24,486.82)
(45,333.82)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(248,004.20)
 0.00 
(43,857.20)
(291,861.40)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(378,194.40)
 0.00 
(89,433.00)
(467,627.40)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 78,860.00 
 25,920.00 
 0.00 
 104,780.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 3,049,462.00 
 596,730.00 
 0.00 
 3,646,192.00 
5101010116     เงินค่าครองชีพ
 17,750.00 
 19,330.00 
 0.00 
 37,080.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 131,792.00 
 26,515.00 
 0.00 
 158,307.00 

6
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 เมษายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 12,600.00 
 0.00 
 0.00 
 12,600.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 8,247.00 
 0.00 
 0.00 
 8,247.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 7,032.00 
 0.00 
 0.00 
 7,032.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 43,360.00 
 9,760.00 
 0.00 
 53,120.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 28,450.00 
 4,650.00 
 0.00 
 33,100.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 88,100.00 
 22,919.00 
 0.00 
 111,019.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 1,416,851.06 
 176,177.30 
(4,800.00)
 1,588,228.36 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 58,190.00 
 194,839.92 
 0.00 
 253,029.92 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 133,530.00 
 69,680.00 
 0.00 
 203,210.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 1,173,953.30 
 292,088.00 
 0.00 
 1,466,041.30 
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ
 5,752.61 
 1,437.58 
 0.00 
 7,190.19 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 363,219.52 
 88,542.00 
 0.00 
 451,761.52 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 56,198.95 
 9,847.61 
 0.00 
 66,046.56 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 4,541.00 
 5,203.43 
 0.00 
 9,744.43 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 17,537.30 
 3,210.00 
 0.00 
 20,747.30 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 4,760.00 
 631.00 
 0.00 
 5,391.00 
5104040104     งช.แก่ผู่ช่วยราชการ
 0.00 
 5,000.00 
 0.00 
 5,000.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 53,089.95 
 0.00 
 0.00 
 53,089.95 

6
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 เมษายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 91,888.67 
 0.00 
 0.00 
 91,888.67 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 190,548.43 
 0.00 
 0.00 
 190,548.43 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 2,243.15 
 0.00 
 0.00 
 2,243.15 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 81,335.03 
 0.00 
 0.00 
 81,335.03 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 20,100.82 
 0.00 
 0.00 
 20,100.82 
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร
 316,732.34 
 0.00 
 0.00 
 316,732.34 
5105010119     ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน
 7,160.97 
 0.00 
 0.00 
 7,160.97 
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ
 321,061.50 
 0.00 
 0.00 
 321,061.50 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 33,388.00 
 0.00 
 0.00 
 33,388.00 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 378,194.40 
 89,433.00 
 0.00 
 467,627.40 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 12,158.50 
 22,581.00 
 0.00 
 34,739.50 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 248,004.20 
 43,857.20 
 0.00 
 291,861.40 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0700500215
 0.00 
 6,941,525.39 
(6,941,525.39)
 0.00 


