6
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
06 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 53,653.00 
(53,653.00)
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 53,653.00 
(53,653.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 349,705.10 
 155,798.00 
(79,448.00)
 426,055.10 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 993,294.44 
(993,294.44)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 30,590.00 
(30,590.00)
 0.00 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 7,640.00 
 0.00 
(7,640.00)
 0.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 1,023,884.44 
(1,023,884.44)
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 2,566,600.00 
 0.00 
 0.00 
 2,566,600.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(203,218.47)
 0.00 
 0.00 
(203,218.47)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 4,442,300.00 
 0.00 
 0.00 
 4,442,300.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(1,517,075.87)
 0.00 
 0.00 
(1,517,075.87)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 6,804,500.00 
 0.00 
 0.00 
 6,804,500.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(2,505,013.78)
 0.00 
 0.00 
(2,505,013.78)
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 
06 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(3,287.67)
 0.00 
 0.00 
(3,287.67)
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
(2,235,485.22)
 0.00 
 0.00 
(2,235,485.22)
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
(183,281.49)
 0.00 
 0.00 
(183,281.49)
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
(2,859,979.42)
 0.00 
 0.00 
(2,859,979.42)
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
(24,659.55)
 0.00 
 0.00 
(24,659.55)
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 
06 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(4,056,341.82)
 0.00 
 0.00 
(4,056,341.82)
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 
 315,223.64 
(315,223.64)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(116,844.00)
 212,984.00 
(212,984.00)
(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 
 921,760.22 
(921,760.22)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 709.40 
(709.40)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 37.48 
(37.48)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 1,405.45 
(1,405.45)
 0.00 
2111020102     เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว
(86,098.70)
 79,448.00 
(155,798.00)
(162,448.70)
2112010199     เงินประกันอื่น
(263,606.40)
 0.00 
 0.00 
(263,606.40)

6
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
06 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 2,030.00 
(2,030.00)
 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
(36,136.50)
 0.00 
 0.00 
(36,136.50)
4202030109     ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์
(1,470.00)
 0.00 
(2,765.00)
(4,235.00)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(4,286,182.00)
 0.00 
(602,910.00)
(4,889,092.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(1,333,000.00)
 0.00 
 0.00 
(1,333,000.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(5,480,760.65)
 0.00 
(518,604.44)
(5,999,365.09)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(57,333.82)
 0.00 
(84,879.42)
(142,213.24)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(448,805.50)
 0.00 
(30,590.00)
(479,395.50)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(501,620.40)
 0.00 
(48,858.00)
(550,478.40)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 131,620.00 
 20,380.00 
 0.00 
 152,000.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 4,242,922.00 
 596,730.00 
 0.00 
 4,839,652.00 
5101010116     เงินค่าครองชีพ
 43,260.00 
 6,180.00 
 0.00 
 49,440.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 184,167.00 
 25,860.00 
 0.00 
 210,027.00 

6
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
06 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 24,600.00 
 6,900.00 
 0.00 
 31,500.00 
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
 62,200.00 
 7,360.00 
 0.00 
 69,560.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 35,050.00 
 7,200.00 
 0.00 
 42,250.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 124,375.00 
 23,046.00 
 0.00 
 147,421.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 1,723,903.76 
 88,382.00 
 0.00 
 1,812,285.76 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 269,955.92 
 9,143.00 
 0.00 
 279,098.92 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 224,400.00 
 2,370.00 
 0.00 
 226,770.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 1,993,920.30 
 320,430.00 
(400.00)
 2,313,950.30 
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ
 7,190.19 
 1,061.22 
 0.00 
 8,251.41 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 544,462.17 
 79,759.70 
 0.00 
 624,221.87 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 83,664.69 
 11,690.75 
 0.00 
 95,355.44 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 11,799.90 
 2,028.19 
 0.00 
 13,828.09 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 23,957.30 
 3,210.00 
 0.00 
 27,167.30 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 6,450.00 
 673.00 
 0.00 
 7,123.00 
5104040104     งช.แก่ผู่ช่วยราชการ
 5,000.00 
 0.00 
 0.00 
 5,000.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 74,536.88 
 0.00 
 0.00 
 74,536.88 

6
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
06 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 129,009.26 
 0.00 
 0.00 
 129,009.26 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 267,524.97 
 0.00 
 0.00 
 267,524.97 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 3,287.67 
 0.00 
 0.00 
 3,287.67 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 114,192.23 
 0.00 
 0.00 
 114,192.23 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 28,394.97 
 0.00 
 0.00 
 28,394.97 
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร
 452,746.25 
 0.00 
 0.00 
 452,746.25 
5105010119     ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน
 10,053.81 
 0.00 
 0.00 
 10,053.81 
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ
 460,755.98 
 0.00 
 0.00 
 460,755.98 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 33,388.00 
 2,030.00 
 0.00 
 35,418.00 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 501,620.40 
 48,858.00 
 0.00 
 550,478.40 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 37,606.50 
 2,765.00 
 0.00 
 40,371.50 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 448,805.50 
 30,590.00 
 0.00 
 479,395.50 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0700500215
 0.00 
 5,141,117.93 
(5,141,117.93)
 0.00 


