รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการจำว

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

รหัส หน่วยเบิกจ่าย 000000701800015 ถูน ย์เมล็ด พัน ธุ^าวกำแพงเพชร
ประจำงวด 10 ประจำปี2564

— ^ เง ^

(นางพรพรรณ บุสสกร)
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ตฟ้นธุข้าวกำแพงเพชร

หน้าท
วัน ที่พ ิม พ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการ#าว

จากทงหมด 7
04 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800015 ศูน ย์เมล็ด พัน ธุ#าวกำแพงเพชร
ประจำงวด 10 ประจำปี2564

บิ'อุ[ชีแยกประเภท
คสส.อาคารป/ย อื่น
สิ่งปลูกสร*าง
พักสิ่งปลูกสราง

ยอดยกมา

เดบิด .!
(2,242,925.27)

เครดต

ยอดยกไป
(3,042.60)

(2,245,967.87)

707,808.07

707,808.07

0.00

0.00

คสส. สิ่งปลูกสราง

(391,844.38)

ครุภ ัณฑ์สำนักงาน

703,612.67

703,612.67

0.00

0.00

พักครุภัณ ฑสำนักงาน
คสส ครุภ ัณฑสำนักงาน

(216,941.11)

ครุภ ัณฑยานพาหนะ

3,735,561.26

พักครุภัณ ฑยานพาหนะ
คสส ครุภัณฑยานพาหนะ
ครุภ ัณฑโฆษณา
คสส ครุภัณฑโฆษณา
ครุภ ัณฑการเกษตร
พัก ครุภัณ ฑการเกษตร
คสส ครุภ ัณฑเกษตร
ครุภ ัณฑโรงงาน
พักครุภัณ ฑโรงงาน
คสส ครุภ ัณฑโรงงาน

(2,050.41)

(393,894.79)

(6,624.75)

(223,565.86)

(14,283.07)

(2,350,833.08)

0.00
(2,336,550.01)
76,400.43
(65,639.53)

76,400.43
(405.30)

5,238,128.01

(66,044.83)
5,238,128.01

0.00
(2,781,646.12)

(49,059.82)

(2,830,705.94)

(2,422.56)

(2,286,950.95)

2,348,968.87

0.00
(2,284,528.39)

V เ^

(นางพรพรรณ นุฝส็ กร)
ผูอ้ ำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุขา้ วกำแพงเพชร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการคัาว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800015 ^ย์เมล็ด พัน ธุน ้า วกำแพงเพชร
ประจ่างวด 10 ประจ่า ปี2564

บิญชีมยก'ประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

1

ยอดยกไป

เครดิต

1206070101 ครุภ ัณฑกอสราง
1206070102 พักครุภัณ ฑกอสร้าง
1206070103 คสส ค3ภัณฑก่อสราง
1206090101 ครุภ ัณฑวทยฯ
1206090102 พักครุภัณ ฑวิทยฯ

(2,534,216.41)

(18,421.60)

(2,552,638.01)

(1,781.40)

(281,467.23)

356.009.75

0.00

1206090103 คสส ครุภัณฑ่วทยฯ

(279,685.83)

1206100101 ครุภ ัณฑ่คอมพิวเตอร

365.298.75

365,298.75
(5,394.61)

(319,777.76)

1206100103 คสส คอมพิวเตอร

(314,383.15)

1206120101 ครุภ ัณฑบ้านครัว

24,003.00

24,003.00

0.00

0.00

1206120102 พักครุภัณ ฑบ้านครัว
1206120103 คสส ครุภ ัณฑบ้านครัว

(679.45)

(4,931.51)

(5,610.96)

1206150101 ครุภ ัณฑสนาม
(2,021,865.83)

2101010102 จ/น การบ้า-ภายนอก
2101010103 รับ สิน บ้า/ใบสำคัญ

(142.810.00)

(917,420.50)

(197,453.87)

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
2102040101

สาธารญปโภคคางจ่าย

2102040102 ใบสำคัญบ้างจ่าย
2102040103 ผ/ผณX■ บุคคล(03)

(31,060.00)

0.00

0.00

287,774.00

(287.774.00)

7,179.73

(7,179.73)

— ' ส ่ฟ ^

(ใกงพรพรรณ บุสสกร)
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุอ้าวกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัส หน่วยงาน 0718 กรมการขาว

หนาที 4 จากทังหมด
7
^
วัน ทพิม พ์ 04 สํงหาคม 2564

รหัส หน่วยเบิกจ่าย 000000701800015 ฐนย์เมล็ดหัน ธุจ่าวกำแพงเพชร
ประจ่า งวด10 ประจำปี2564

(นางพรพรรณ ใ.เสสกร)
ผูอ้ ำนวยการศูนยํVมส็ตพนอุขาวกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการจ่เาว

หใวัาที 5 จากหังหมด
7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800015 ศูน ย์เมล็ดหันธุ^าวกำแหงเหชร
ประจ่างวด 10 ประจ่าปี 2564

(นางพรพรรณ ใเสสกร)
ผู้อำนวยกๆรศูนย์เมล็ดพนอุข้าวกำแพงเพชร

หบัาที่ 6
วันที่พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการ^าว

จากทั้งหมด 7
04 สิงหาคม 2564

รหัส หน่วยเบักจ่าย 000000701800015 ฐนย์เมล็ดพันธุ'{ทวกำแพงเพชร
ประจำงวด 10 ประจำปี2564

บัญชีแยกประเภท

เดบิต

เครดต

ยอดยกไป

5104020103 คาประปา&นํ้าบาดาล

41,314.49

9,043.56

50,358.05

5104020105 ค่าโทรสัพท

12,878.50

1,379.87

14,258.37

5104020106 ค่าส์อสาร&โทรคมนาคม

30,889.42

5104020107 ค่าบริการไปรษณีย

13.953.00

5104030207 คชจ.ในการประชุม

399,300.00

459.450.00

5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก

97.102.50

97.102.50

3,000.00

3.500.00

5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ

2,904.00

16.857.00

5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ

94.700.00

12, 200.00

106.900.00

5105010101 ค่าเสือม-อาคาร

45,201.75

5,132.77

50,334.52

5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.

19.747.50

2,242.39

21,989.89

5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น

26,794.55

3,042.60

29,837.15

5105010107 ค่าเสื่อม-สื่งปดูกฯ

18,056.84

2,050.41

20,107.25

5105010109 คาเสื่อม-ค.สนง.

58,340.44

6,624.75

64,965.19

5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ

125,783.16

14,283.07

140,066.23

3,569.20

405.30

3.974.50

5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร

448,944.44

49,059.82

5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน

21,334.19

2,422.56

5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสราง

162,228.94

18,421.60

5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา

23,756.75

—'ฟ๙^

(นางพรพรรณ นุสสกร)
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุข้าวกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการจํเาว

หหัาที 7 *ากทังหมด 7
ว้น่ทึ่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

รหัส หน่ว ยฒํก จ่า ย 000000701800015 ^ย์เ ม ล็ด พ ัน ธุ,(ทว^าแพงเพชร
ประจำงวด 10 ประจำปี2564

(นางพรพรรญ 1เฐฐกร)
ผูอ้ ำนวยการศูนย์เมล็ดพ้^ธุขา้ วก'าแพงเพชร

