7
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
08 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 63,385.00 
 351,397.00 
(413,982.00)
 800.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 725,848.00 
 0.00 
 0.00 
 725,848.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 4,315,544.14 
(4,315,544.14)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101020606     ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 759,022.18 
 3,659,802.81 
(727,414.38)
 3,691,410.61 
1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.
 4,692,328.86 
 762,351.38 
(4,158,454.93)
 1,296,225.31 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 5,946,597.64 
(4,509,857.62)
 1,436,740.02 
1102050125     ล/น สรก. รับแทนกัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 54,180.00 
 0.00 
 54,180.00 
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 19,161,800.00 
 0.00 
 0.00 
 19,161,800.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(1,248,571.82)
 0.00 
(49,644.11)
(1,298,215.93)
1205030106     ส่วนปรับปรุงอาคาร
 1,453,400.00 
 0.00 
 0.00 
 1,453,400.00 
1205030108     คสส. ส่วนปป.อาคาร
(31,122.80)
 0.00 
(2,986.43)
(34,109.23)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 4,692,000.00 
 0.00 
 0.00 
 4,692,000.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(4,257,014.45)
 0.00 
(8,191.78)
(4,265,206.23)

7
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
08 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 1,086,900.00 
 0.00 
 0.00 
 1,086,900.00 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(84,758.12)
 0.00 
(7,109.56)
(91,867.68)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 1,640,000.00 
 0.00 
 0.00 
 1,640,000.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(172,875.36)
 0.00 
(4,493.15)
(177,368.51)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 4,909,950.00 
 0.00 
 0.00 
 4,909,950.00 
1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(298,603.71)
 0.00 
(40,355.73)
(338,959.44)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 278,700.00 
 0.00 
 0.00 
 278,700.00 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(184,110.66)
 0.00 
(1,753.96)
(185,864.62)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 20,905,581.66 
 165,900.00 
(25,500.00)
 21,045,981.66 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 186,550.00 
(186,550.00)
 0.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(6,238,294.36)
 0.00 
(288,202.14)
(6,526,496.50)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 159,000.00 
 0.00 
 0.00 
 159,000.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(27,292.59)
 0.00 
(2,613.70)
(29,906.29)

7
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
08 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี
 15,000.00 
 0.00 
 0.00 
 15,000.00 
1206140102     พักครุภัณฑ์ดนตรี
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี
(3,000.00)
 0.00 
(246.58)
(3,246.58)
1206150102     พักครุภัณฑ์สนาม
 0.00 
 10,165.00 
(10,165.00)
 0.00 
1208010102     พักถนน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง
 4,054,500.00 
 1,351,500.00 
 0.00 
 5,406,000.00 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 1,351,500.00 
(1,351,500.00)
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 1,072,945.71 
(2,962,886.31)
(1,889,940.60)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(7,400.00)
 3,007,414.10 
(3,000,014.10)
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 456,608.08 
(457,384.08)
(776.00)
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
 0.00 
 6,755.00 
(6,755.00)
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
 0.00 
 0.00 
(144,809.60)
(144,809.60)
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 4,511,060.04 
(5,947,800.06)
(1,436,740.02)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 3,650.00 
(3,650.00)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 1,202.42 
(1,202.42)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 4,220.43 
(4,220.43)
 0.00 
2102040110     ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
 0.00 
 110,580.00 
(110,580.00)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(470,563.00)
 27,789.00 
(20,464.00)
(463,238.00)

7
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
08 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
(10,933,849.14)
 10,933,849.14 
 0.00 
 0.00 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
 27,622,076.50 
 3,622,570.07 
(10,933,849.14)
 20,310,797.43 
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 3,622,570.07 
 0.00 
(3,622,570.07)
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(45,578,269.71)
 0.00 
 0.00 
(45,578,269.71)
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
(29,948.40)
 0.00 
 0.00 
(29,948.40)
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น
(9,450.00)
 0.00 
 0.00 
(9,450.00)
4202030110     ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ
(127,500.00)
 0.00 
 0.00 
(127,500.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
(60.53)
 0.00 
 0.00 
(60.53)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(634,648.37)
 0.00 
 0.00 
(634,648.37)
4301010102     ร/ดขายสินค้า-ภายนอก
(1,359,782.00)
 0.00 
(323,310.00)
(1,683,092.00)
4301020107     ร/ดธรรมเนียมการศึกษา
(565,640.00)
 0.00 
(112,345.00)
(677,985.00)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(4,652,388.70)
 0.00 
(427,750.00)
(5,080,138.70)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(28,496,086.00)
 0.00 
 0.00 
(28,496,086.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(3,201,442.90)
 0.00 
(50,040.00)
(3,251,482.90)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(22,856,776.46)
 692.38 
(4,259,865.92)
(27,115,950.00)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(2,105,484.61)
 193,621.10 
(2,682,202.22)
(4,594,065.73)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(289,519.00)
 0.00 
(56,719.71)
(346,238.71)

7
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
08 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(235,680.00)
 0.00 
 0.00 
(235,680.00)
4313010199     รายได้อื่น
(61,250.00)
 0.00 
 0.00 
(61,250.00)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 306,750.00 
 77,780.00 
 0.00 
 384,530.00 
5101010113     ค่าจ้าง
 2,638,521.75 
 180,360.00 
 0.00 
 2,818,881.75 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 3,881,478.70 
 427,750.00 
 0.00 
 4,309,228.70 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 252,869.00 
 23,981.00 
 0.00 
 276,850.00 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 12,801.00 
 0.00 
 0.00 
 12,801.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 193,061.00 
 5,102.00 
 0.00 
 198,163.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 74,340.00 
 2,405.00 
 0.00 
 76,745.00 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 22,118.00 
 6,000.00 
 0.00 
 28,118.00 
5101040205     ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ
 0.00 
 43,212.71 
 0.00 
 43,212.71 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 410,480.00 
 127,100.00 
 0.00 
 537,580.00 
5102020199     คชจ.อบรมต่างประเทศ
 0.00 
 2,400.00 
(2,400.00)
 0.00 
5102030199     คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก
 85,800.00 
 125,500.00 
(5,600.00)
 205,700.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 483,440.00 
 123,820.00 
 0.00 
 607,260.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 242,118.14 
 67,769.00 
 0.00 
 309,887.14 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 356,598.58 
 175,144.32 
 0.00 
 531,742.90 
5104010104     ค่าวัสดุ
 11,929,019.94 
 5,269,432.14 
(279,456.10)
 16,918,995.98 

7
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
08 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 2,009,400.00 
 48,398.60 
 0.00 
 2,057,798.60 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 0.00 
 683,659.30 
 0.00 
 683,659.30 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 4,349,404.24 
 855,207.83 
 0.00 
 5,204,612.07 
5104010114     ค่าธรรมเนียมทางกม.
 0.00 
 692.38 
(692.38)
 0.00 
5104010115     ค่าธรรมเนียม
 8,700.00 
 0.00 
 0.00 
 8,700.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 1,191,419.11 
 575,941.43 
 0.00 
 1,767,360.54 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 11,833.79 
 5,430.46 
 0.00 
 17,264.25 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 56,817.00 
 27,394.00 
 0.00 
 84,211.00 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 38,034.00 
 4,775.00 
(776.00)
 42,033.00 
5104030206     ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
 474,900.00 
 17,500.00 
 0.00 
 492,400.00 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 43,710.00 
 0.00 
 0.00 
 43,710.00 
5104030208     ค่ารับรอง&พิธีการ
 5,250.00 
 0.00 
 0.00 
 5,250.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 2,078,290.00 
 0.00 
 0.00 
 2,078,290.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 23,730.00 
 98,710.00 
 0.00 
 122,440.00 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
 408,760.00 
 2,400.00 
 0.00 
 411,160.00 
5104040104     งช.แก่ผู่ช่วยราชการ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 316,279.97 
 49,644.11 
 0.00 
 365,924.08 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 91,474.89 
 8,191.78 
 0.00 
 99,666.67 

7
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
08 ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 35,428.62 
 7,109.56 
 0.00 
 42,538.18 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 41,533.79 
 4,493.15 
 0.00 
 46,026.94 
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร
 289,403.52 
 40,355.73 
 0.00 
 329,759.25 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 11,290.74 
 1,753.96 
 0.00 
 13,044.70 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 2,136,198.55 
 288,202.14 
 0.00 
 2,424,400.69 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 25,566.57 
 2,613.70 
 0.00 
 28,180.27 
5105010135     ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี
 2,753.42 
 246.58 
 0.00 
 3,000.00 
5105010158     ค/ส ส่วนปป.อาคาร
 31,122.80 
 2,986.43 
 0.00 
 34,109.23 
5107010199     อุดหนุนดนง.อื่น
 2,660,340.00 
 30,000.00 
 0.00 
 2,690,340.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 50,996.00 
 0.00 
 0.00 
 50,996.00 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 801,607.30 
 0.00 
 0.00 
 801,607.30 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 235,680.00 
 0.00 
 0.00 
 235,680.00 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000600262
 0.00 
 51,521,907.75 
(51,521,907.75)
 0.00 


