
           รายรับ ประมาณการ รายรับจริง + รายรับรวม

รายปี รายเดือน - (Oct-18 to Feb-19)

รายรับในปีงบประมาณ (2560-61)

รายรับ (เงนิสนับสนุนและการท ากจิกรรม)

ยอดยกมา 30 กันยายน 2561 -                         + 1,648,111.51           

A1
จัดการแขง่ขนั  MMAA กอล์ฟการกุศล 

25-Oct-2018
750,000.00            -                         1,285,601.15           

A2 จัดงานคืนสู่เหยา้ MMTC 500,000.00            4,292.00                736,422.07              R02/001-002

A3
ค่าปรับปรุงสมาคม-ท าเสากราฟเสด็จเตีย่

ที่ ศพน
600,000.00            -                         -                           

A4
มอบทนุการศึกษาจ านวน 10 ทนุ ที่ ศพน

 และสนับสนุนกีฬา
200,000.00            -                         -                           

A5
จัดท าของที่ระลึก เนคไท, ป้ายแม่เหล็ก 

และ เขม็กลัด
64,440.00              -                         8,500.00                  

A6
บูชาเหรียญพระและเหรียญกรมหลวง

ชุมพร (สร้างในปี 2560)
-                         -                         10,000.00                

A7 จัดท าและจ าหน่ายแก้วน  า-แก้วกาแฟ 67,503.60              -                         - 450.00                     

A8
จัดท าและจ าหน่ายเสื อ T-shirt สมาคม

จ านวน 220 ตวั
67,795.20              -                         39,989.00                

A9
รับเงินบริจาค(กิจกรรม นดร.)ค่ายห่มผ้า

ให้น้องครั งที2่0
-                         211,790.00              

R1 รับเงินรางวัลสลากออมสิน 445.50                   2,079.00                  R02/003

R2 ดอกเบี ยรับธนาคาร -                         1,579.90                  

R3 รับเงินบริจาค 20,000.00              20,250.00                R02/004-005

R4
รับเงินโอนเขา้บัญชีเกินจริง

(งานคืนสู่เหยา้#2)
0.03                       63,200.03                

มีเงินเขา้บญัชีไม่ไดเ้ปดิ

ใบส าคญัรับ

R5
รับเงินสดคืน จากเบิกเกินบัญชี

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

รวมเงินรายรับจริง และรายรับสะสมใน

ปีงบประมาณ 2560-61 (A)
2,249,738.80         24,737.53              + 4,028,611.66           

>>>  28/02/2019

สมาคมนกัเรยีนเกา่เดนิเรอืพาณิชย ์

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

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถงึวันที ่28 กมุภาพันธ ์2562

ใบส าคัญรับเลขที่



           รายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง + รายจ่ายรวม

รายปี รายเดือน - (Oct-18 to Feb-19)

รายจ่ายในปีงบประมาณ (2560-61)

#1 รายจา่ยประจ า (ตามแผนงานบรหิาร)

เงินเดือนพนักงาน/โบนัส 256,000.00            23,000.00              - 138,000.00              P02/007(1),P02/008(1)

สวัสดิการพนักงาน(ประกันชีวิต) , 

ประกันสังคม, รักษาพยาบาล
20,000.00              -                         -                           

เงินค่าจ้างคนช่วยงาน-จัดงาน 20,000.00              -                         3,000.00                  

ค่าน  าประปา 3,600.00                264.93                   - 982.20                     P02/008(13)

ค่าไฟฟ้า 20,000.00              2,277.00                - 7,897.52                  P02/008(13)

อุปกรณ์ (หลอดไฟ) -                         2,533.85                  

ค่าโทรศัพท ์office + HP 10,000.00              801.43                   - 4,007.15                  
P02/002+ภาษี 3%

P02/007(6)

อินเตอร์เน็ต 8,000.00                640.93                   - 3,204.65                  P02/001+ภาษี 3%

เช่าโฮสดิ ง 8,000.00                -                         - 4,515.00                  

ค่าจัดท าระบบฐานขอ้มูลสมาชิก,ขา่วสาร

ของสมาคม
10,000.00              -                         -                           

อุปกรณ์ส านักงาน 5,000.00                -                         - 14,081.00                

ถ่ายเอกสาร 3,000.00                -                         - 1,385.00                  

เคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์  กระดาษ 20,000.00              940.00                   - 10,170.00                P02/007(4)

ค่าสอบบัญชี 15,000.00              -                         15,000.00                

ค่าไปรษณีย์ 6,000.00                418.00                   - 1,313.00                  P02/007(3),P02/008(8)

ค่าธรรมเนียม ธนาคาร 1,000.00                44.00                     - 134.00                     P02/008(10)

ซื อสมุดเช็ค UOB 1,800.00                -                         900.00                     

อุปกรณ์ท าความสะอาด น  ายาตา่งๆ 5,000.00                -                         1,090.00                  

อาหาร-เคร่ืองดื่ม-ของว่าง (ประชุม) 6,000.00                4,616.00                - 29,624.00                P02/007(5),P02/008(9)

ค่าเดินทางตดิตอ่งาน 50,000.00              3,770.00                - 20,555.00                P02/007(2)

ค่าตดัตน้ไม้, อุปกรณ์ท าสวน,ดิน,ปุ๋ย 8,000.00                -                         782.00                     

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000.00              3,600.00                - 17,455.50                P02/006,P02/008(12)

ไหว้พระ-เสด็จเตีย่ (ทกุวันพระ) 10,000.00              -                         960.00                     

ค่าพวงหรีด-เจ้าภาพงานศพสมาชิก 

สมาคม MMAA
30,000.00              2,100.00                - 18,000.00                P02/008(11)

#2 รายจา่ย (การท ากจิกรรม)

A1
จัดการแขง่ขนั  MMAA กอล์ฟการกุศล 

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

A2 จัดงานคืนสู่เหยา้ MMTC 500,000.00            27,263.60              906,008.60              P02/004

A3
ค่าปรับปรุงสมาคม-ท าเสากราฟเสด็จเตีย่

ที่ ศพน-ปรับปรุงศาลาพระ-พระเจ้าตาก
600,000.00            -                         14,034.00                

A4
มอบทนุการศึกษาจ านวน 10 ทนุ ที่ ศพน

 และสนับสนุนกีฬา
200,000.00            -                         100,000.00              

A5
จัดท าของที่ระลึก เนคไท, ป้ายแม่เหล็ก 

และ เขม็กลัด
64,440.00              -                         - -                           

A6
บูชาเหรียญพระและเหรียญกรมหลวง

ชุมพร (สร้างในปี 2560)
-                         -                         -                           

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

ใบส าคัญจ่ายเลขที่



A8
จัดท าและจ าหน่ายเสื อ T-shirt สมาคม

จ านวน 220 ตวั
67,795.20              -                         - -                           

A9 (กิจกรรม นดร.)ค่ายห่มผ้าให้น้องครั งที่20 -                         211,790.00              

P1
คืนเงินโอนเขา้บัญชีเกินจริง

(งานคืนสู่เหยา้#2)
-                         65,400.00                

P2 ช าระภาษี / ค่าปรับภาษี 62,389.81              63,279.81                P02/003,P02/008(5)(6)(7)

P3 บริจาคเพ่ือโครงการศูนยฝ์ึกฯ 7,000.00                7,000.00                  P02/005

รวมรายจ่ายจริง และรายจ่ายสะสมใบ

ปีงบประมาณ 2560-61 (B)
2,776,138.80         139,125.70            - 2,376,795.68           

(A) (B) (C)

สรุปยอดรายรับ (A)  -  รายจ่าย (B)   =  

ยอดคงเหลือ (C)
4,028,611.66         2,376,795.68         - 1,651,815.98         

บวก เช็คตดับัญชีล่าช้า เดือน ก.พ.62

(ไม่มี) -                           

-                           

-                           

-                           

รวมมีเงินในบัญชีสมาคมฯ ณ 28 ก.พ.62 1,651,815.98           

>>>  28/02/2019


