5
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
12 พฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 423,803.00 
(423,803.00)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 100,000.00 
 0.00 
 0.00 
 100,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 426,353.00 
(426,353.00)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 100,000.00 
(100,000.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 3,909,128.83 
 423,803.00 
(59,513.06)
 4,273,418.77 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 3,215,990.83 
 7,352,087.93 
(4,967,151.20)
 5,600,927.56 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 551,297.64 
 360,648.06 
(309,335.00)
 602,610.70 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 12,411,044.93 
 0.00 
 0.00 
 12,411,044.93 
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.
 4,439,074.51 
 3,273,661.48 
(7,712,735.99)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 29,800.00 
 0.00 
(29,800.00)
 0.00 
1205020101     อาคารสำนักงาน
 14,224,400.00 
 0.00 
 0.00 
 14,224,400.00 
1205020102     พักอาคารสำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(4,844,334.50)
 0.00 
(80,681.68)
(4,925,016.18)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 232,696.80 
 0.00 
 0.00 
 232,696.80 
1205030102     พักอาคารเพื่อป/ยอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

5
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
12 พฤศจิกายน 2561
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ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(186,157.45)
 0.00 
(1,317.54)
(187,474.99)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 1,136,651.00 
 0.00 
 0.00 
 1,136,651.00 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(465,994.45)
 0.00 
(6,435.85)
(472,430.30)
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
 8,904,695.00 
 0.00 
 0.00 
 8,904,695.00 
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ
(7,392,805.07)
 0.00 
 0.00 
(7,392,805.07)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 1,431,462.61 
 0.00 
 0.00 
 1,431,462.61 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(1,321,173.36)
 0.00 
(1,729.55)
(1,322,902.91)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 100,890.00 
 0.00 
 0.00 
 100,890.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(100,886.00)
 0.00 
 0.00 
(100,886.00)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 3,719,678.51 
 0.00 
 0.00 
 3,719,678.51 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(3,022,905.21)
 0.00 
(29,969.69)
(3,052,874.90)
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206080102     พักครุภัณฑ์สำรวจ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 9,740,739.92 
 0.00 
 0.00 
 9,740,739.92 

5
หน้าที่
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1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(9,244,820.18)
 0.00 
(24,594.15)
(9,269,414.33)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 20,000.00 
 0.00 
 0.00 
 20,000.00 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(339.72)
 0.00 
(339.72)
(679.44)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 62,450.00 
 0.00 
 0.00 
 62,450.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(54,583.89)
 0.00 
(135.89)
(54,719.78)
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 2,020,703.98 
 0.00 
 0.00 
 2,020,703.98 
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(2,054,379.91)
 0.00 
 0.00 
(2,054,379.91)
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
(1,365,930.91)
 1,374,130.91 
(59,513.06)
(51,313.06)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(90,814.00)
 0.00 
 0.00 
(90,814.00)
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
(27,324.25)
 27,324.25 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(4,302,483.72)
 4,302,483.72 
(3,222,348.42)
(3,222,348.42)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 2,516.80 
(2,516.80)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 750.00 
(750.00)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 3,691.80 
(3,691.80)
 0.00 

5
หน้าที่
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จากทั้งหมด
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2111020199     เงินรับฝากอื่น
(5,935,491.80)
 14,113.06 
(100,000.00)
(6,021,378.74)
2111030199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น
(585,126.00)
 45,400.00 
(323,803.00)
(863,529.00)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(100,000.00)
 0.00 
 0.00 
(100,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(868.70)
 0.00 
 0.00 
(868.70)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 15,136,221.46 
 0.00 
 0.00 
 15,136,221.46 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(34,353,889.66)
 0.00 
 0.00 
(34,353,889.66)
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(5,936,617.24)
 0.00 
 0.00 
(5,936,617.24)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
 0.00 
 0.00 
(3,117,547.42)
(3,117,547.42)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
 0.00 
 0.00 
(208,383.05)
(208,383.05)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
 0.00 
 0.00 
(277,000.08)
(277,000.08)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
 0.00 
 0.00 
(70,859.36)
(70,859.36)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
(423,803.00)
(423,803.00)
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 0.00 
 3,117,547.42 
 0.00 
 3,117,547.42 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 0.00 
 104,801.00 
 0.00 
 104,801.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 0.00 
 29,800.00 
 0.00 
 29,800.00 
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หน้าที่
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5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 0.00 
 0.00 
(8,071.91)
(8,071.91)
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 0.00 
 0.00 
(3,745.43)
(3,745.43)
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 0.00 
 0.00 
(2,912.46)
(2,912.46)
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 0.00 
 0.00 
(11,058.45)
(11,058.45)
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 0.00 
 0.00 
(1,536.00)
(1,536.00)
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 0.00 
 80,681.68 
 0.00 
 80,681.68 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 0.00 
 1,317.54 
 0.00 
 1,317.54 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 0.00 
 6,435.85 
 0.00 
 6,435.85 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 0.00 
 1,729.55 
 0.00 
 1,729.55 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 0.00 
 29,969.69 
 0.00 
 29,969.69 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 0.00 
 24,594.15 
 0.00 
 24,594.15 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 0.00 
 339.72 
 0.00 
 339.72 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 0.00 
 135.89 
 0.00 
 135.89 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 0.00 
 426,353.00 
(2,550.00)
 423,803.00 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 59,513.06 
 0.00 
 59,513.06 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000200287
 0.00 
 22,013,985.56 
(22,013,985.56)
 0.00 

