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รายการ         มิ.ย.63       สะสม (ต.ค.62 - ม.ิย.63)

รายรบั       3,220,417.51                22,053,378.78
  
รายจ่าย     4,709,586.09                20,772,479.88

รายรบัของกองทุนฯ

รายรบัจากสมาชกิกองทนุฯ
 - อตัรา 300 บาท จํานวน    0 คน
 - อตัรา 400 บาท จํานวน   32 คน
 - อตัรา 500 บาท จํานวน 434 คน
ดอกเบี�ยรบั
เงนิรบัรอการตรวจสอบ

รวมรายรบั

    บาท

  229,800.00     
           (0.00)
   (12,800.00)
 (229,800.00)
 2,972,617.51
    18,000.00

 3,220,417.51

รายจา่ยของกองทนุฯ

ค่าจา้งลกูจา้งชั�วคราว
ค่าตอบแทนจากการปฏบิตังิานนอกเวลา
เงนิกองทนุโอนไปตา่งประเทศ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าภาษีหัก ณ ที�จา่ย
ค่าใชจ้า่ยเพื�อการสงเคราะห์คนหางาน

รวมรายจ่าย

      บาท

    772,347.00
       5,500.00
 3,000,022.30
        1,025.00    
          691.79
   930,000.00
 
 4,709,586.09

กองทุนเพื�อชว่ยเหลือคนหางานไปทาํงานในต่างประเทศ เดือนมิถุนายน 2563

รายงานการรบั - จา่ยเงิน

ยอดเงนิฝากธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝากธนาคาร ณ วนัที� 30 มิ.ย. 63

      บาท
   65,771,452.22      
  420,237,955.04
 376,980,949.26
 862,990,356.52

ที�มา : ฝ�ายการเงินและบัญชี  กองทุนเพื�อช่วยเหลือคนหางานไปทาํงานในตา่งประเทศ



รายจา่ย
84.8%

รายรบั
15.2%

กองทุนเพื�อช่วยเหลือคนหางานไปทาํงานในต่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2563

รายงานการรบั - จ่ายเงนิ

รายรบัของกองทุนฯ

รายรบัจากสมาชกิกองทนุฯ
 - อตัรา 300 บาท จํานวน    0 คน
 - อตัรา 400 บาท จํานวน   22 คน
 - อตัรา 500 บาท จํานวน 462 คน
ดอกเบี�ยรบั

รวมรายรบั

    บาท

  239,800.00     
           (0.00)
    (8,800.00)
 (231,000.00)
  645,550.60
    
 885,350.60

รายจา่ยของกองทนุฯ

ค่าจา้งลกูจา้งชั�วคราว
ค่าประกนัสังคม
เงนิกองทนุโอนไปตา่งประเทศ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
วสัดสํุานักงาน
ค่าใชส้อยอื�นๆ
ค่าเชา่เบด็เตลด็ - บคุคลภายนอก
เงนิรอรบัการตรวจสอบ
ค่าใชจ้า่ยเพื�อการสงเคราะห์คนหางาน

รวมรายจา่ย

      บาท

    800,347.00
     40,648.00
 3,000,022.48
      10,325.00
        1,485.00
        1,600.00
        4,755.14
      13,100.00  
 1,080,000.00
 
 4,952,309.62

ยอดเงนิฝากธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝากธนาคาร ณ วนัที� 31 ก.ค. 63

      บาท
   61,704,493.20      
 420,237,955.04
 376,980,949.26
 858,923,397.50

ที�มา : ฝ�ายการเงินและบัญชี  กองทุนเพื�อช่วยเหลอืคนหางานไปทาํงานในตา่งประเทศ

รายการ         ก.ค.63       สะสม (ต.ค.62 - ก.ค.63)

รายรบั         885,350.60             22,938,729.38
  
รายจ่าย     4,952,309.62             25,724,789.50



รายรบัของกองทุนฯ

รายรบัจากสมาชกิกองทนุฯ
 - อตัรา 300 บาท จํานวน     36 คน
 - อตัรา 400 บาท จํานวน     29 คน
 - อตัรา 500 บาท จํานวน 3,241 คน
เงนิรบัรอการตรวจสอบ

รวมรายรบั

    บาท

  1,642,900.00     
     (10,800.00)
     (11,600.00)
(1,620,500.00)
       21,813.54

  1,664,713.54

รายจา่ยของกองทนุฯ

ค่าจา้งลกูจา้งชั�วคราว
ค่าประกนัสังคม
เงนิกองทนุโอนไปตา่งประเทศ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
วสัดสํุานักงาน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าซอ่มแซมและค่าบํารุงรกัษา
ค่าใชส้อยอื�นๆ
ค่าเชา่เบด็เตลด็ - บคุคลภายนอก
ค่าภาษีหัก ณ ที�จา่ย
ค่าใชจ้า่ยเพื�อการสงเคราะห์คนหางาน

รวมรายจ่าย

      บาท

        811,109.10
        39,984.00
      899,999.04
          1,733.00
        26,730.00
        56,793.47
        49,532.72
        29,892.00 
         77,914.95
          2,377.57
              59.86
   2,020,000.00      
 
   4,016,125.71

รายจา่ย
70.7%

รายรบั
29.3%

กองทุนเพื�อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ เดือนสิงหาคม  2563

รายงานการรบั - จา่ยเงิน

ยอดเงนิฝากธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)
ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝากธนาคาร ณ วนัที� 31 ส.ค. 63

      บาท
   59,353,081.03     
  186,217,697.59
  611,001,206.71
 856,571,985.33

รายการ         ส.ค.63       สะสม (ต.ค.62 - ส.ค.63)

รายรบั       1,664,713.54            24,603,442.92
  
รายจ่าย      4,016,125.71            29,740,915.21

ที�มา : ฝ�ายการเงินและบัญชี  กองทุนเพื�อช่วยเหลือคนหางานไปทาํงานในตา่งประเทศ


