
           รายรบั ประมาณการ รายรับจรงิ + รายรับรวม

รายปี รายเดอืน - (Oct-18 to Mar-19)

รายรบัในปีงบประมาณ (2560-61)

รายรับ (เงนิสนับสนุนและการท ากจิกรรม)

ยอดยกมา 30 กนัยายน 2561 -                          + 1,648,111.51            

A1
จัดการแขง่ขัน  MMAA กอลฟ์การกศุล 
25-Oct-2018

750,000.00             -                          1,285,601.15            

A2 จัดงานคนืสูเ่หยา้ MMTC 500,000.00             -                          736,422.07               

A3
คา่ปรับปรุงสมาคม-ท าเสากราฟเสด็จเตีย่ที่
 ศพน

600,000.00             -                          -                            

A4
มอบทนุการศกึษาจ านวน 10 ทนุ ที ่ศพน 
และสนับสนุนกฬีา

200,000.00             -                          -                            

A5
จัดท าของทีร่ะลกึ เนคไท, ป้ายแมเ่หล็ก 
และ เข็มกลัด

64,440.00               -                          8,500.00                   

A6
บชูาเหรยีญพระและเหรยีญกรมหลวงชมุพร
 (สรา้งในปี 2560)

-                          -                          10,000.00                 

A7 จัดท าและจ าหน่ายแกว้น ้า-แกว้กาแฟ 67,503.60               -                          - 450.00                      

A8
จัดท าและจ าหน่ายเสือ้ T-shirt สมาคม
จ านวน 220 ตัว

67,795.20               -                          39,989.00                 

A9
รับเงนิบรจิาค(กจิกรรม นดร.)คา่ยหม่ผา้ให ้
นอ้งครัง้ที2่0

-                          211,790.00               

R1 รับเงนิรางวัลสลากออมสนิ 297.00                    2,376.00                   R03/001

R2 ดอกเบีย้รับธนาคาร -                          1,579.90                   

R3 รับเงนิบรจิาค -                          20,250.00                 

R4
รับเงนิโอนเขา้บัญชเีกนิจรงิ
(งานคนืสูเ่หยา้#2)

-                          63,200.03                 

R5
รับเงนิสดคนื จากเบกิเกนิบัญชี

(รอบบัญช ี1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561)
-                          639.00                      

รวมเงนิรายรับจรงิ และรายรับสะสมใน
ปีงบประมาณ 2560-61 (A)

2,249,738.80          297.00                    + 4,028,908.66            

>>>  31/03/2019

สมาคมนกัเรยีนเกา่เดนิเรอืพาณิชย ์

งบประมาณรายรับ - รายจา่ย ตามงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561-62

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถงึวันที ่30 มนีาคม 2562

ใบส าคัญรับเลขที่



           รายจา่ย ประมาณการ รายจา่ยจรงิ + รายจา่ยรวม

รายปี รายเดอืน - (Oct-18 to Mar-19)

รายจา่ยในปีงบประมาณ (2560-61)

#1 รายจา่ยประจ า (ตามแผนงานบรหิาร)

เงนิเดอืนพนักงาน/โบนัส 256,000.00             23,000.00               - 161,000.00               P03/005(1),P03/006(1)

สวัสดกิารพนักงาน(ประกนัชวีติ) , 

ประกนัสังคม, รักษาพยาบาล
20,000.00               -                          -                            

เงนิคา่จา้งคนชว่ยงาน-จัดงาน 20,000.00               -                          3,000.00                   

คา่น ้าประปา 3,600.00                 227.91                    - 1,210.11                   P03/006(12)

คา่ไฟฟ้า 20,000.00               2,604.11                 - 10,501.63                 P03/006(12)

อปุกรณ์ (หลอดไฟ) -                          2,533.85                   

คา่โทรศัพท ์office + HP 10,000.00               801.43                    - 4,808.58                   
P03/003+ภาษี 3%

P03/004(10)

อนิเตอรเ์น็ต 8,000.00                 640.93                    - 3,845.58                   P03/002+ภาษี 3%

เชา่โฮสดิง้ 8,000.00                 -                          - 4,515.00                   

คา่จัดท าระบบฐานขอ้มลูสมาชกิ,ขา่วสาร
ของสมาคม

10,000.00               -                          -                            

อปุกรณ์ส านักงาน 5,000.00                 20,223.00               - 34,304.00                 P03/005(4),P03/006(6)

ถา่ยเอกสาร 3,000.00                 -                          - 1,385.00                   

เครือ่งเขยีน แบบพมิพ ์ กระดาษ 20,000.00               7,164.00                 - 17,334.00                 
P03/004,P03/005(5)

P03/006(7)

คา่สอบบัญชี 15,000.00               -                          15,000.00                 

คา่ไปรษณีย์ 6,000.00                 710.00                    - 2,023.00                   P03/005(3)

คา่ธรรมเนียม ธนาคาร 1,000.00                 -                          - 134.00                      

ซือ้สมดุเชค็ UOB 1,800.00                 -                          900.00                      

อปุกรณ์ท าความสะอาด น ้ายาตา่งๆ 5,000.00                 -                          1,090.00                   

อาหาร-เครือ่งดืม่-ของวา่ง (ประชมุ) 6,000.00                 425.00                    - 30,049.00                 P03/005(6)

คา่เดนิทางตดิตอ่งาน 50,000.00               2,240.00                 - 22,795.00                 P03/005(2)

คา่ตัดตน้ไม,้ อปุกรณ์ท าสวน,ดนิ,ปุ๋ ย 8,000.00                 -                          782.00                      

คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 10,000.00               10,458.30               - 27,913.80                 
P03/005(7)(8)(9)

P03/006(8)(9)(10)

ไหวพ้ระ-เสด็จเตีย่ (ทกุวันพระ) 10,000.00               -                          960.00                      

คา่พวงหรดี-เจา้ภาพงานศพสมาชกิ สมาคม
 MMAA

30,000.00               3,200.00                 - 21,200.00                 P03/006(11)

#2 รายจา่ย (การท ากจิกรรม)

A1
จัดการแขง่ขัน  MMAA กอลฟ์การกศุล 
25-Oct-2018

750,000.00             -                          713,693.40               

A2 จัดงานคนืสูเ่หยา้ MMTC 500,000.00             -                          906,008.60               

A3
คา่ปรับปรุงสมาคม-ท าเสากราฟเสด็จเตีย่ที่
 ศพน-ปรับปรุงศาลาพระ-พระเจา้ตาก

600,000.00             -                          14,034.00                 

A4
มอบทนุการศกึษาจ านวน 10 ทนุ ที ่ศพน 
และสนับสนุนกฬีา

200,000.00             -                          100,000.00               

A5
จัดท าของทีร่ะลกึ เนคไท, ป้ายแมเ่หล็ก 
และ เข็มกลัด

64,440.00               -                          - -                            

A6
บชูาเหรยีญพระและเหรยีญกรมหลวงชมุพร
 (สรา้งในปี 2560)

-                          -                          -                            

A7 จัดท าและจ าหน่ายแกว้น ้า-แกว้กาแฟ 67,503.60               -                          - -                            

ใบส าคัญจา่ยเลขที่



A8
จัดท าและจ าหน่ายเสือ้ T-shirt สมาคม
จ านวน 220 ตัว

67,795.20               -                          - -                            

A9 (กจิกรรม นดร.)คา่ยหม่ผา้ใหน้อ้งครัง้ที2่0 -                          211,790.00               

P1
คนืเงนิโอนเขา้บัญชเีกนิจรงิ
(งานคนืสูเ่หยา้#2)

-                          65,400.00                 

P2 ช าระภาษี / คา่ปรับภาษี 226,783.59             290,063.40               P03/001,P03/006(5)

P3 บรจิาคเพือ่โครงการศนูยฝึ์กฯ -                          7,000.00                   

รวมรายจา่ยจรงิ และรายจา่ยสะสมใบ
ปีงบประมาณ 2560-61 (B)

2,776,138.80          298,478.27             - 2,675,273.95            

(A) (B) (C)

สรุปยอดรายรับ (A)  -  รายจา่ย (B)   =  

ยอดคงเหลอื (C)
4,028,908.66          2,675,273.95          - 1,353,634.71            

บวก เชค็ตัดบัญชลีา่ชา้ เดอืน ม.ีค.62

(ไมม่)ี -                            

-                            

รวมมเีงนิในบัญชสีมาคมฯ ณ 31 ม.ีค.62 1,353,634.71            
>>>  31/03/2019


