6
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
02 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500211 สำนักงานประมงจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 4,420.00 
(4,420.00)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 5,000.00 
 0.00 
 0.00 
 5,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 4,420.00 
(4,420.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 178,474.00 
 0.00 
 0.00 
 178,474.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 447,855.67 
(447,855.67)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 0.00 
 85,428.00 
(85,428.00)
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 734,228.17 
(734,228.17)
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 180,000.00 
 0.00 
 0.00 
 180,000.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(163,232.88)
 0.00 
 0.00 
(163,232.88)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 1,266,819.00 
 0.00 
 0.00 
 1,266,819.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(828,433.77)
 0.00 
 0.00 
(828,433.77)
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
 3,560,612.00 
 0.00 
 0.00 
 3,560,612.00 
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ
(3,560,604.00)
 0.00 
 0.00 
(3,560,604.00)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 103,250.00 
 0.00 
 0.00 
 103,250.00 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(82,541.47)
 0.00 
 0.00 
(82,541.47)

6
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
02 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500211 สำนักงานประมงจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 4,730,600.00 
 0.00 
(1,100,000.00)
 3,630,600.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(4,730,594.00)
 1,099,999.00 
 0.00 
(3,630,595.00)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 87,587.50 
 0.00 
 0.00 
 87,587.50 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(87,584.50)
 0.00 
 0.00 
(87,584.50)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 36,500.00 
 0.00 
 0.00 
 36,500.00 
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(36,494.00)
 0.00 
 0.00 
(36,494.00)
1206080101     ครุภัณฑ์สำรวจ
 48,257.00 
 0.00 
 0.00 
 48,257.00 
1206080103     คสส ครุภัณฑ์สำรวจ
(40,101.83)
 0.00 
 0.00 
(40,101.83)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 34,882.00 
 0.00 
 0.00 
 34,882.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(34,880.00)
 0.00 
 0.00 
(34,880.00)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 701,716.50 
 0.00 
 0.00 
 701,716.50 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(679,580.36)
 0.00 
 0.00 
(679,580.36)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 8,500.00 
 0.00 
 0.00 
 8,500.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(8,499.00)
 0.00 
 0.00 
(8,499.00)

6
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
02 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500211 สำนักงานประมงจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206160101     ครุภัณฑ์อื่น
 998,000.00 
 0.00 
 0.00 
 998,000.00 
1206160103     คสส ครุภัณฑ์อื่น
(997,999.00)
 0.00 
 0.00 
(997,999.00)
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 435,852.00 
 0.00 
 0.00 
 435,852.00 
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(435,830.00)
 0.00 
 0.00 
(435,830.00)
1209010101     โปรแกรมคอมฯ
 50,000.00 
 0.00 
 0.00 
 50,000.00 
1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ
(49,999.00)
 0.00 
 0.00 
(49,999.00)
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 182,076.44 
(182,076.44)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
 0.00 
 42,473.56 
(42,473.56)
 0.00 
2101020101     จ/น อปท.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 2,094.27 
(2,094.27)
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 706,588.17 
(706,588.17)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 1,333.00 
(1,333.00)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 234.95 
(234.95)
 0.00 
2105010102     งทร.รับฯ-ภัยพิบัต
(4,147.30)
 0.00 
 0.00 
(4,147.30)
2111020199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

6
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
02 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500211 สำนักงานประมงจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2112010199     เงินประกันอื่น
(178,474.00)
 0.00 
 0.00 
(178,474.00)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 4,420.00 
(4,420.00)
 0.00 
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(5,000.00)
 0.00 
 0.00 
(5,000.00)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 371,350.58 
 0.00 
 0.00 
 371,350.58 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
 3,788,653.28 
 0.00 
 0.00 
 3,788,653.28 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(4,565,361.70)
 0.00 
 0.00 
(4,565,361.70)
4201010109     ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า
(50.00)
 0.00 
 0.00 
(50.00)
4201010199     ร/ดอนุญาตอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
4202010108     ร/ดธรรมเนียมประมง
(2,300.00)
 0.00 
 0.00 
(2,300.00)
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น
(2,200.00)
 0.00 
 0.00 
(2,200.00)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(548,880.00)
 180,840.00 
(376,709.67)
(744,749.67)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(1,022,015.77)
 96,570.00 
(424,424.41)
(1,349,870.18)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(127,880.00)
 8,962.50 
(65,349.80)
(184,267.30)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(35,920.00)
 0.00 
 0.00 
(35,920.00)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(19,974.00)
 0.00 
 0.00 
(19,974.00)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 480.00 
 0.00 
 0.00 
 480.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 542,520.00 
 374,589.67 
(180,840.00)
 736,269.67 
5101010116     เงินค่าครองชีพ
 6,360.00 
 2,120.00 
 0.00 
 8,480.00 

6
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
02 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500211 สำนักงานประมงจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 24,210.00 
 16,785.00 
(8,070.00)
 32,925.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 30,500.00 
 105,500.00 
(52,000.00)
 84,000.00 
5101020115     ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้
 82,500.00 
 57,500.00 
(27,500.00)
 112,500.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 13,100.00 
 0.00 
 0.00 
 13,100.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 660.00 
 0.00 
 0.00 
 660.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 49,028.00 
 68,434.50 
(8,962.50)
 108,500.00 
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก
 208,023.00 
 37,838.00 
 0.00 
 245,861.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 14,440.00 
 10,040.00 
(1,080.00)
 23,400.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 11,250.00 
 4,200.00 
 0.00 
 15,450.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 42,273.60 
 16,945.00 
 0.00 
 59,218.60 
5104010104     ค่าวัสดุ
 204,308.00 
 0.00 
 0.00 
 204,308.00 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 59,231.11 
 0.00 
 0.00 
 59,231.11 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 31,992.82 
 6,118.88 
 0.00 
 38,111.70 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 232,498.53 
 159,773.56 
(8,000.00)
 384,272.09 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 7,536.18 
 388.17 
 0.00 
 7,924.35 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 2,777.20 
 770.40 
 0.00 
 3,547.60 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 3,303.47 
 545.70 
 0.00 
 3,849.17 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 2,664.30 
 0.00 
 0.00 
 2,664.30 

6
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
02 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500211 สำนักงานประมงจังหวัด
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 2,032.00 
 390.00 
(195.00)
 2,227.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 4,955.00 
 0.00 
 0.00 
 4,955.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 260.00 
 400.00 
 0.00 
 660.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 3,008.22 
 0.00 
 0.00 
 3,008.22 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 14,114.33 
 0.00 
 0.00 
 14,114.33 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 2,047.26 
 0.00 
 0.00 
 2,047.26 
5105010123     ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ
 273.75 
 0.00 
 0.00 
 273.75 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 3,931.95 
 0.00 
 0.00 
 3,931.95 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 1,800.00 
 4,420.00 
 0.00 
 6,220.00 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 19,974.00 
 0.00 
 0.00 
 19,974.00 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 4,550.00 
 0.00 
 0.00 
 4,550.00 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 35,920.00 
 0.00 
 0.00 
 35,920.00 
5210010118     TE-ภายในกรม
 0.00 
 1.00 
 0.00 
 1.00 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0700500211
 0.00 
 4,468,703.61 
(4,468,703.61)
 0.00 


