7
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
09 เมษายน 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200287 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 246,413.93 
(246,413.93)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 100,000.00 
 0.00 
 0.00 
 100,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 246,413.93 
(246,413.93)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 188,107.93 
(188,107.93)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 4,677,181.23 
 93,200.00 
(411,662.12)
 4,358,719.11 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 9,362,003.49 
 6,951,721.29 
(7,658,047.41)
 8,655,677.37 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 560,500.12 
 351,229.12 
(9,029.14)
 902,700.10 
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.
 3,893,516.01 
 1,730,772.00 
(1,454,195.01)
 4,170,093.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 157,275.00 
 7,239,575.41 
(7,396,850.41)
 0.00 
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.
(5,237,332.44)
 0.00 
(80,681.69)
(5,318,014.13)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 232,696.80 
 0.00 
 0.00 
 232,696.80 
1205030102     พักอาคารเพื่อป/ยอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

7
หน้าที่
2
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เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(192,575.20)
 0.00 
(1,317.55)
(193,892.75)
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
(497,343.26)
 0.00 
(6,435.85)
(503,779.11)
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
(1,329,598.15)
 0.00 
(1,729.56)
(1,331,327.71)
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
(3,168,886.57)
 0.00 
(29,969.69)
(3,198,856.26)
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 
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หน้าที่
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จากทั้งหมด
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บัญชีแยกประเภท
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เดบิต
เครดิต
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1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(9,364,603.52)
 0.00 
(24,415.64)
(9,389,019.16)
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
(1,994.52)
 0.00 
(339.72)
(2,334.24)
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
(55,245.81)
 0.00 
(135.89)
(55,381.70)
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
(74,338.78)
 2,705,097.97 
(4,035,550.08)
(1,404,790.89)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(2,249,057.00)
 2,451,527.00 
(507,384.00)
(304,914.00)
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(7,075,583.95)
 7,688,819.58 
(5,839,870.24)
(5,226,634.61)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 1,710.00 
(1,710.00)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 23,680.83 
(23,680.83)
 0.00 
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หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
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เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(5,281,396.12)
 78,768.12 
(92,000.00)
(5,294,628.00)
2111030199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2112010199     เงินประกันอื่น
(986,773.50)
 332,894.00 
(1,200.00)
(655,079.50)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 145,685.10 
(150,988.93)
(5,303.83)
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)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
(2,602,688.97)
 0.00 
 0.00 
(2,602,688.97)
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(5,936,617.24)
 0.00 
 0.00 
(5,936,617.24)
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
 0.00 
 0.00 
(2,225.00)
(2,225.00)
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
(2,300.00)
 0.00 
 0.00 
(2,300.00)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(16,688,229.75)
 0.00 
(3,346,488.06)
(20,034,717.81)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(216,000.00)
 0.00 
 0.00 
(216,000.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(3,672,901.41)
 0.00 
(856,872.23)
(4,529,773.64)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(17,555,285.18)
 279,990.00 
(4,166,549.00)
(21,441,844.18)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(2,006,450.00)
 34,500.00 
(1,275,930.00)
(3,247,880.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(112,338.00)
 0.00 
(31,505.00)
(143,843.00)
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หน้าที่
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เดบิต
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4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(2,365,632.53)
 0.00 
(411,662.12)
(2,777,294.65)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(3,122,338.63)
 0.00 
(93,200.00)
(3,215,538.63)
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 16,667,003.88 
 3,346,488.06 
 0.00 
 20,013,491.94 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 543,774.00 
 109,500.00 
 0.00 
 653,274.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 139,500.00 
 20,735.48 
 0.00 
 160,235.48 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 54,000.00 
 0.00 
 0.00 
 54,000.00 
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น
 3,380.00 
 0.00 
 0.00 
 3,380.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 57,650.00 
 17,550.00 
 0.00 
 75,200.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 54,688.00 
 13,955.00 
 0.00 
 68,643.00 
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก
 2,467,875.34 
 1,448,574.01 
 0.00 
 3,916,449.35 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 4,390.00 
 12,240.00 
(40.00)
 16,590.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 4,940.00 
 10,664.00 
 0.00 
 15,604.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 14,370.00 
 12,233.00 
 0.00 
 26,603.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 2,145,603.10 
 387,344.75 
 0.00 
 2,532,947.85 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 242,480.00 
 51,750.00 
 0.00 
 294,230.00 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 19,930.00 
 2,700.00 
 0.00 
 22,630.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 4,968,223.18 
 679,091.40 
(96,100.00)
 5,551,214.58 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 114,803.56 
 43,003.64 
(1,833.50)
 155,973.70 
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เดบิต
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5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 19,703.95 
 25,836.41 
(2,090.78)
 43,449.58 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 49,963.76 
 18,841.71 
(1,476.82)
 67,328.65 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 63,049.95 
 25,051.75 
 0.00 
 88,101.70 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 5,054.00 
 3,788.00 
 0.00 
 8,842.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 371,400.00 
 30,300.00 
 0.00 
 401,700.00 
5104030219     ค่าประชาสัมพันธ์
 500.00 
 0.00 
 0.00 
 500.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 3,010,174.00 
 246,677.00 
(187,990.00)
 3,068,861.00 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
 623,200.00 
 783,560.00 
(1,000.00)
 1,405,760.00 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 392,997.94 
 80,681.69 
 0.00 
 473,679.63 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 6,417.75 
 1,317.55 
 0.00 
 7,735.30 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 31,348.81 
 6,435.85 
 0.00 
 37,784.66 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 8,424.79 
 1,729.56 
 0.00 
 10,154.35 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 145,981.36 
 29,969.69 
 0.00 
 175,951.05 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 119,783.34 
 24,415.64 
 0.00 
 144,198.98 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 1,654.80 
 339.72 
 0.00 
 1,994.52 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 661.92 
 135.89 
 0.00 
 797.81 
5107030101     พักเบิกเงินอุดหนุน
 8,000,000.00 
 0.00 
 0.00 
 8,000,000.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 74,377.52 
 150,988.93 
 0.00 
 225,366.45 
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5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 3,122,338.63 
 93,200.00 
 0.00 
 3,215,538.63 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 2,300.00 
 2,225.00 
 0.00 
 4,525.00 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 2,354,286.23 
 411,662.12 
 0.00 
 2,765,948.35 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 441,180.00 
(441,180.00)
 0.00 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000200287
 0.00 
 39,324,272.06 
(39,324,272.06)
 0.00 


