
           รายรับ ประมาณการ รายรับจริง + รายรับรวม

รายปี รายเดือน - (Oct-18)

รายรับในปีงบประมาณ (2560-61)

รายรับ (เงนิสนับสนุนและการท ากจิกรรม)

ยอดยกมา 30 กันยายน 2561 -                           + 1,648,111.51                 

A1
จัดการแข่งขัน  MMAA กอลฟ์การกุศล 

25-Oct-2018
750,000.00            1,229,201.15           1,229,201.15                 

1.R10/002-011 ไม่รวมค่าเส้ือ(แยกไว ้

A8)

2.ไม่ได้รวมยอดรับเดือนกันยา 220,000

 บาท

A2
จัดงานคืนสู่เหย้า MMTC พร้อม สัมมนา

เชิงวิชาการที่ ศพน
500,000.00            -                           -                                 

A3
ค่าปรับปรุงสมาคม-ท าเสากราฟเสด็จเตีย่

ที่ ศพน
600,000.00            -                           -                                 

A4
มอบทุนการศึกษาจ านวน 10 ทุน ที่ ศพน

 และสนับสนุนกีฬา
200,000.00            -                                 

A5
จัดท าของที่ระลกึ เนคไท, ป้ายแม่เหลก็ 

และ เข็มกลดั
64,440.00              - -                                 

A6
บูชาเหรียญพระและเหรียญกรมหลวง

ชุมพร (สร้างในปี 2560)
-                         - -                                 

A7 จัดท าและจ าหน่ายแก้วน้ า-แก้วกาแฟ 67,503.60              - - -                                 

A8
จัดท าและจ าหน่ายเส้ือ T-shirt สมาคม

จ านวน 220 ตวั
67,795.20              38,989.00                38,989.00                      

A9
รับเงินบริจาค(กิจกรรม นดร.)ค่ายห่มผ้า

ให้น้องคร้ังที2่0
-                           -                                 

R1 รับเงินรางวัลสลากออมสิน 148.50                     148.50                           R10/001

R2 ดอกเบี้ยรับธนาคาร -                           -                                 

R3 รับเงินบริจาค 200.00                     200.00                           R10/012

รวมเงินรายรับจริง และรายรับสะสมใน

ปีงบประมาณ 2560-61 (A)
2,249,738.80         1,268,538.65           + 2,916,650.16                 

>>>  31/10/2018

ใบส าคัญรับเลขที่

สมาคมนกัเรยีนเกา่เดนิเรอืพาณิชย ์
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561-62

ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2561 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2561



           รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง + รายจ่ายรวม

รายปี รายเดือน - (Oct-18)

รายจ่ายในปีงบประมาณ (2560-61)

#1 รายจา่ยประจ า (ตามแผนงานบรหิาร)

เงินเดือนพนักงาน/โบนัส 256,000.00            43,000.00                - 43,000.00                      
P10/018(1),P10/019(1)

P10/021

สวัสดิการพนักงาน(ประกันชีวิต) , 

ประกันสังคม, รักษาพยาบาล
20,000.00              -                           -                                 

เงินค่าจ้างคนช่วยงาน-จัดงาน 20,000.00              -                           -                                 

ค่าน้ าประปา 3,600.00                172.38                     - 172.38                           P10/019(17)

ค่าไฟฟ้า 20,000.00              1,375.55                  - 1,375.55                        P10/019(17)

อปุกรณ์ (หลอดไฟ) -                           -                                 

ค่าโทรศัพท์ office + HP 10,000.00              801.43                     - 801.43                           
P10/003+ภาษี 3%

P10/018(4)

อนิเตอร์เน็ต 8,000.00                640.93                     - 640.93                           P10/002+ภาษี 3%

เช่าโฮสดิง้ 8,000.00                4,515.00                  - 4,515.00                        P10/0020

ค่าจัดท าระบบฐานข้อมูลสมาชิก,

ข่าวสารของสมาคม
10,000.00              -                           -                                 

อปุกรณ์ส านักงาน 5,000.00                5,190.00                  - 5,190.00                        P10/019(8)

ถ่ายเอกสาร 3,000.00                280.00                     - 280.00                           P10/019(12)

เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์  กระดาษ 20,000.00              1,662.00                  - 1,662.00                        P10/019(9)

ค่าสอบบัญชี 15,000.00              -                           -                                 

ค่าไปรษณีย์ 6,000.00                272.00                     - 272.00                           P10/019(10)

ค่าธรรมเนียม ธนาคาร 1,000.00                50.00                       - 50.00                             P10/019(14)

ซ้ือสมุดเช็ค UOB 1,800.00                

อปุกรณ์ท าความสะอาด น้ ายาตา่งๆ 5,000.00                -                           -                                 

กาแฟ เคร่ืองดืม่ ของว่าง (ประชุม) 6,000.00                536.00                     - 536.00                           P10/019(11)

ค่าเดินทางตดิตอ่งาน 50,000.00              4,330.00                  - 4,330.00                        P10/018(2),P10/019(7)

ค่าตดัตน้ไม้, อปุกรณ์ท าสวน,ดิน,ปุ๋ย 8,000.00                -                           -                                 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 10,000.00              3,200.00                  - 3,200.00                        P10/018(3),P10/019(13)

ไหว้พระ-เสด็จเตีย่ (ทุกวันพระ) 10,000.00              -                           -                                 

ค่าพวงหรีด-เจ้าภาพงานศพสมาชิก 

สมาคม MMAA
30,000.00              4,700.00                  - 4,700.00                        P10/019(16)

#2 รายจา่ย (การท ากจิกรรม)

A1
จัดการแข่งขัน  MMAA กอลฟ์การกุศล 

25-Oct-2018
750,000.00            713,693.40              713,693.40                    

A2
จัดงานคืนสู่เหย้า MMTC พร้อม สัมมนา

เชิงวิชาการที่ ศพน
500,000.00            -                           -                                 

A3
ค่าปรับปรุงสมาคม-ท าเสากราฟเสด็จเตีย่

ที่ ศพน
600,000.00            -                           -                                 

A4
มอบทุนการศึกษาจ านวน 10 ทุน ที่ ศพน

 และสนับสนุนกีฬา
200,000.00            100,000.00              100,000.00                    P10/013-017

A5
จัดท าของที่ระลกึ เนคไท, ป้ายแม่เหลก็ 

และ เข็มกลดั
64,440.00              -                           - -                                 

A6
บูชาเหรียญพระและเหรียญกรมหลวง

ชุมพร (สร้างในปี 2560)
-                         -                           -                                 

A7 จัดท าและจ าหน่ายแก้วน้ า-แก้วกาแฟ 67,503.60              -                           - -                                 

A8
จัดท าและจ าหน่ายเส้ือ T-shirt สมาคม

จ านวน 220 ตวั
67,795.20              -                           - -                                 

รวมรายจ่ายจริง และรายจ่ายสะสมใบ

ปีงบประมาณ 2560-61 (B)
2,776,138.80         884,418.69              - 884,418.69                    

(A) (B) (C)

สรุปยอดรายรับ (A)  -  รายจ่าย (B)   = 

 ยอดคงเหลอื (C)
2,916,650.16         884,418.69              - 2,032,231.47               

>>>  31/10/2018

ใบส าคัญจ่ายเลขที่



บวก เช็คตดับัญชีลา่ช้า เดือน ต.ค.61

(ไม่มี) -                                 

-                                 

-                                 

-                                 

รวมมีเงินในบัญชีสมาคมฯ ณ 31 ต.ค.61 2,032,231.47                 

>>>  31/10/2018


