7
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 มกราคม 2564
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 131,594.00 
(131,594.00)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 100,000.00 
 0.00 
 0.00 
 100,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 115,634.00 
(115,634.00)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 2,500.00 
(2,500.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 4,481,741.75 
 107,708.00 
(88,000.00)
 4,501,449.75 
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง
 0.00 
 10,640.00 
(10,640.00)
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 2,448,893.95 
 5,483,756.27 
(5,074,143.95)
 2,858,506.27 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 747,347.64 
 79,000.00 
(79,000.00)
 747,347.64 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 22,377,088.06 
 0.00 
 0.00 
 22,377,088.06 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 37,540.00 
 236,535.00 
 0.00 
 274,075.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050107     ร/ด ค้างรับ-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 5,573,076.27 
(5,564,076.27)
 9,000.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 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.
(6,903,019.06)
 0.00 
(80,681.68)
(6,983,700.74)

7
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 มกราคม 2564
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 232,696.80 
 0.00 
 0.00 
 232,696.80 
1205030102     พักอาคารเพื่อป/ยอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(219,776.29)
 0.00 
(1,317.55)
(221,093.84)
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
(630,212.43)
 0.00 
(6,435.84)
(636,648.27)
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
 1,501,332.61 
 0.00 
 0.00 
 1,501,332.61 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(1,367,063.37)
 0.00 
(2,418.39)
(1,369,481.76)
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
(3,719,668.51)
 0.00 
 0.00 
(3,719,668.51)
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

7
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 มกราคม 2564
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
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เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206080102     พักครุภัณฑ์สำรวจ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 10,006,739.92 
 0.00 
 0.00 
 10,006,739.92 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(9,655,675.68)
 0.00 
(11,763.55)
(9,667,439.23)
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
(9,008.20)
 0.00 
(339.72)
(9,347.92)
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
(58,051.29)
 0.00 
(135.89)
(58,187.18)
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
(196,360.00)
 607,436.37 
(889,866.37)
(478,790.00)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(277,564.00)
 206,224.00 
(321,174.00)
(392,514.00)
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 126,913.75 
(126,913.75)
 0.00 
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(70,004.81)
 4,801,887.22 
(4,940,069.94)
(208,187.53)

7
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 มกราคม 2564
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 2,051.96 
(2,051.96)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 3,227.40 
(3,227.40)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(7,745,884.95)
 88,000.00 
 0.00 
(7,657,884.95)
2111030199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น
(1,077,793.00)
 0.00 
(107,708.00)
(1,185,501.00)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 5,320.00 
(5,320.00)
 0.00 
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(100,000.00)
 0.00 
 0.00 
(100,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(68,414.40)
 0.00 
 0.00 
(68,414.40)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(609,615.97)
 0.00 
 0.00 
(609,615.97)
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(23,901,293.56)
 0.00 
 0.00 
(23,901,293.56)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(5,936,617.24)
 0.00 
 0.00 
(5,936,617.24)
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
(1,000.00)
 0.00 
(7,926.00)
(8,926.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
(13,715.18)
 0.00 
 0.00 
(13,715.18)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(6,475,440.00)
 0.00 
(3,432,816.78)
(9,908,256.78)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(840,219.40)
 1,320.00 
(1,101,105.74)
(1,940,005.14)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(239,247.50)
 0.00 
(1,207,888.14)
(1,447,135.64)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(9,900.00)
 0.00 
(66,590.00)
(76,490.00)

7
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 มกราคม 2564
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4307010108     TR-รับงบกลาง
 0.00 
 0.00 
(58,449.00)
(58,449.00)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(297,512.18)
 0.00 
(88,000.00)
(385,512.18)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(442,997.00)
 0.00 
(107,708.00)
(550,705.00)
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 6,475,440.00 
 3,432,816.78 
 0.00 
 9,908,256.78 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 81,600.00 
 110,255.00 
 0.00 
 191,855.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 51,500.00 
 30,026.00 
 0.00 
 81,526.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 0.00 
 42,350.00 
 0.00 
 42,350.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 0.00 
 3,150.00 
 0.00 
 3,150.00 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 0.00 
 12,949.00 
 0.00 
 12,949.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 1,310.00 
 6,650.00 
 0.00 
 7,960.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 5,546.00 
 5,005.00 
 0.00 
 10,551.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 25,270.00 
 87,432.70 
 0.00 
 112,702.70 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 3,000.00 
 0.00 
 0.00 
 3,000.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 481,467.50 
 765,439.33 
 0.00 
 1,246,906.83 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 17,001.37 
 76,717.96 
 0.00 
 93,719.33 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 9,487.90 
 10,715.62 
 0.00 
 20,203.52 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 12,566.59 
 15,746.92 
 0.00 
 28,313.51 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
(15,841.35)
 51,707.75 
 0.00 
 35,866.40 

7
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 มกราคม 2564
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 1,635.00 
 1,113.00 
 0.00 
 2,748.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 88,000.00 
 22,500.00 
 0.00 
 110,500.00 
5104030219     ค่าประชาสัมพันธ์
 0.00 
 41,070.00 
(1,320.00)
 39,750.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 86,485.00 
 31,620.00 
 0.00 
 118,105.00 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 158,760.75 
 80,681.68 
 0.00 
 239,442.43 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 2,592.60 
 1,317.55 
 0.00 
 3,910.15 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 12,664.10 
 6,435.84 
 0.00 
 19,099.94 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 4,758.87 
 2,418.39 
 0.00 
 7,177.26 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 23,147.58 
 11,763.55 
 0.00 
 34,911.13 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 668.48 
 339.72 
 0.00 
 1,008.20 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 267.40 
 135.89 
 0.00 
 403.29 
5107030101     พักเบิกเงินอุดหนุน
 0.00 
 1,000,000.00 
 0.00 
 1,000,000.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 442,997.00 
 107,708.00 
 0.00 
 550,705.00 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 23,438.81 
 7,926.00 
 0.00 
 31,364.81 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 297,512.18 
 88,000.00 
 0.00 
 385,512.18 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

7
หน้าที่
7
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เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000200287
 0.00 
 23,636,815.92 
(23,636,815.92)
 0.00 


