
ต ำบลหนองแสง  อ ำเภอวำปีปทุม จงัหวัดมหำสำรคำม
65000000 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

จ ำนวนเงิน
ประมำณกำร เงินอุดหนุนระบุ รวม เกิดขึ้นจริง เดือนน้ีเกิดขึ้นจริง

(บำท) วัตถุประสงค์ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
22,378,555.69 ยอดยกมำ 29,403,090.55 

รำยรับ (หมำยเหต ุ1)
450,000.00 450,000.00 521,943.19 ภาษีอากร 41100000 27,407.00 
193,000.00 193,000.00 295,741.00 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 28,205.00 
202,000.00 202,000.00 67,582.93 รายได้จากทรัพย์สิน 41300000 1,000.00 

- - - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000
155,000.00 155,000.00 49,500.00 รายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 4,000.00 

- - 4,170.00 รายได้จากทุน 41600000 - 
28,000,000.00 28,000,000.00 18,235,438.13 ภาษีจัดสรร 42100000 4,179,779.30 
59,476,640.00 59,476,640.00 32,777,766.00 เงินอดุหนุนทัว่ไป 43100000 - 

- - - เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกจิ 44100000 - 

88,476,640.00 - 88,476,640.00 51,952,141.25 4,240,391.30 

75,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 11045000 - 
. 702,582.00 เงินยืมเงินงบประมาณ 11041000 117,766.00 

- เงินยืมเงินสะสม 11047000 - 
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 - 
- เงินฝากคลังจังหวัด 11020000 - 
- ลูกหนี้เงินสะสม 19040000 - 

5,148,127.48 เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 2) 21040000 636,723.79 
- เจ้าหนี้เงินสะสม 29010000 - 

13,540.17 เงินสะสม 31000000 - 
- เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 - 

- - - 5,939,249.65 754,489.79 
88,476,640.00 - 88,476,640.00 57,891,390.90 4,994,881.09 รวมรำยรับ

รวม

รวม

จนถึงปัจจบุัน

รหัสบัญชีรำยกำร

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองแสง  

ประจ ำเดอืน   พฤษภำคม   2560
รำยงำน รับ - จ่ำยเงิน
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จ ำนวนเงิน
ประมำณกำร เงินอุดหนุนระบุ รวม เกิดขึ้นจริง เดอืนน้ีเกิดขึ้นจริง

(บำท) วัตถุประสงค์ (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

รำยจำ่ย
21,949,600.00 - 21,949,600.00 13,889,417.80 งบกลาง 51100000 1,668,237.60 
5,866,200.00 - 5,866,200.00 3,346,780.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 52100000 414,230.00 
21,466,285.00 - 21,466,285.00 9,451,795.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 1,181,270.00 
2,078,010.00 - 2,078,010.00 28,142.50 ค่าตอบแทน 53100000 12,000.00 
16,236,055.00 - 16,236,055.00 8,359,859.47 ค่าใช้สอย 53200000 769,382.18 
5,374,870.00 - 5,374,870.00 1,060,682.75 ค่าวัสดุ 53300000 88,578.00 
1,027,000.00 - 1,027,000.00 629,421.61 ค่าสาธารณูปโภค 53400000 99,487.51 
1,952,000.00 - 1,952,000.00 205,114.00 ค่าครุภณัฑ์ 54100000 - 
9,852,500.00 - 9,852,500.00 3,089,209.05 ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 54200000 793,100.00 

- - - - รายจ่ายอื่น 55100000 - 
2,674,120.00 - 2,674,120.00 1,984,992.58 เงินอดุหนุน 56100000 305,000.00 

88,476,640.00 - 88,476,640.00 42,045,414.76 5,331,285.29 

1,100,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 11045000 - 
808,182.00 เงินยืมเงินงบประมาณ 11041000 117,916.00 

- เงินยืมเงินสะสม 11047000 - 
- ลูกหนี้เงินสะสม 19040000 - 

2,738,572.28 รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) 21010000 - 
5,275,579.81 เงินรับฝาก  (หมายเหตุ 2) 21040000 651,987.31 

- เจ้าหนี้เงินสะสม 29010000 - 
5,414.70 เงินสะสม 31000000 - 

9,927,748.79 769,903.31 
88,476,640.00 - 88,476,640.00 51,973,163.55 6,101,188.60 

5,918,227.35 1,106,307.51- 
28,296,783.04 28,296,783.04 

ลงชื่อ...............................ผู้จัดท า ลงชื่อ...............................ผู้ตรวจสอบ
(นางศิริญญา  ลาวะลี) (นางกาญจนา  ทับธานี)

หวัหน้าฝ่ายบัญชี ผู้อ านวยการกองคลัง

ลงชื่อ............................ผู้รับรอง ลงชื่อ............................ผู้รับรอง
(นายอนุชิต  โพธิมาตย์) (นายอนุชิต  โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏบิัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

ยอดยกไป

รวม

รวม
รวมรำยจำ่ย

จนถึงปัจจบุัน

รหัสบัญชีรำยกำร

รำยรับสงูกว่ำ(ต  ำกว่ำ) รำยจำ่ย
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รหัสบัญชี เดบิท เครดติ

เงินสด 11011000 7,750.00              
บัญชีเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 4)
 - ประเภท ออมทรัพย์/เผ่ือเรียก 11012001 17,084,165.25      

 - ประเภท ประจ า 11012002 11,204,867.79      

 - ประเภทกระแสรายวัน 11012003 -                     
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน 11045000 1,760,000.00        
ลูกหนี้เงินยืม - ตามงบประมาณ 11041000 105,600.00          
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม 11047000 -                     
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 11042000 47,880.00            
เงินฝากคลังจังหวัด 11020000
ภาษีหกัหน้าฎกีา 19020000
ลูกหนี้เงินสะสม 19040000 47,880.00            
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) 21010000 26,774.60            
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 21040000 3,887,859.26        
เจ้าหนี้เงินสะสม 29010000 47,880.00            
เงินสะสม 31000000 4,861,870.65        
เงินทุนส ารองเงินสะสม 32000000 11,527,032.04      
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1) 19010000 51,952,141.25      
งบกลาง 51100000 13,889,417.80      
เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 52100000 3,346,780.00        
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 52200000 9,451,795.00        
ค่าตอบแทน 53100000 28,142.50            
ค่าใช้สอย 53200000 8,359,859.47        
ค่าวัสดุ 53300000 1,060,682.75        
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 629,421.61          
ค่าครุภณัฑ์ 54100000 205,114.00          
ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 54200000 3,089,209.05        
รายจ่ายอื่น 55100000 -                     
เงินอดุหนุน 56100000 1,984,992.58        

72,303,557.80    72,303,557.80    
ลงชื่อ...............................ผู้จัดท า ลงชื่อ...............................ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริญญา  ลาวะลี) (นางกาญจนา  ทับธานี)
หวัหน้าฝ่ายบัญชี ผู้อ านวยการกองคลัง

ลงชื่อ............................ผู้รับรอง
ลงชื่อ............................ผู้รับรอง (นายอนุชิต  โพธิมาตย์)

(นายอนุชิต  โพธิมาตย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏบิัติหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอวำปีปทุม  จังหวัดมหำสำรคำม

รำยกำร

งบทดลอง
ณ  วันที   31   พฤษภำคม   2560
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หมำยเหต ุ1รำยรับจริง

รำยไดจ้ัดเก็บเอง 41000000

หมวดภำษีอำกร 41100000

(1) ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 41100001 270,000.00 304,844.19 10,602.00 
(2) ภาษีบ ารุงท้องที่ 41100002 30,000.00 65,935.00 7,837.00 
(3) ภาษีป้าย 41100003 150,000.00 151,164.00 8,968.00 

รวม 450,000.00 521,943.19 27,407.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 41200000

(1) ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนมลูฝอย 41210008 90,000.00 108,760.00 13,820.00 
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 41210029 - 1,090.00 200.00 
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 41219999 - - - 
(4) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 10,000.00 14,200.00 2,000.00 
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 - 20,931.00 7,575.00 
(6) ค่าใบอนุญาตรับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏกิลู หรือมลูฝอย 41230001 25,000.00 5,000.00 - 
(7)

(8)

(9) ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 41230005 - 350.00 50.00 
(10) ค่าใบอนุญาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 41230006 - - - 
(11) ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 41230007 - 79,810.00 860.00 
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 41239999 - 6,600.00 - 

รวม 193,000.00 295,741.00 28,205.00 
หมวดรำยไดจ้ำกทรัพยส์นิ 41300000

(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 41300002 2,000.00 4,000.00 1,000.00 
(2) ดอกเบีย้เงินฝาก 41300003 200,000.00 63,582.93 - 
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 41399999 - - - 

รวม 202,000.00 67,582.93 1,000.00 
หมวดรำยไดเ้บ็ดเตลด็ 41500000

(1) ค่าจ าหน่ายเศษของ 41500002 - - - 
(2) เงินทีม่ผู้ีอทุิศให้ 41500003 - - - 
(3) ค่าขายแบบแปลน 41500004 150,000.00 49,500.00 4,000.00 
(4) ค่าเขียนแบบแปลน 41500005 - - - 
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 41599999 5,000.00 - - 

รวม 155,000.00 49,500.00 4,000.00 

ค่าใบอนญุาตจดัต้ังสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมพีื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตร

41230004 8,000.00 8,000.00 1,400.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ

41230003 60,000.00 51,000.00 2,300.00 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอวำปีปทุม  จังหวัดมหำสำรคำม

รำยกำร รหัสบัญชี  ประมำณกำร  รวมตั้งแตต่น้ปี  รับเดอืนน้ี

รำยรับจริงประกอบงบทดลองและรำยงำนรับ-จ่ำยเงิน
ณ  วันที   31   พฤษภำคม   2560
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หมำยเหต ุ1

หมวดรำยไดจ้ำกทุน 41600000
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 41600001 - 4,170.00 - 
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ 41699999 - - - 

รวม - 4,170.00 - 
รำยไดท้ี รัฐบำลเก็บแลว้จดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ น 42000000

หมวดภำษีจดัสรร 42100000

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 42100001 560,000.00 80,456.13 - 
(2) ภาษีมลูค่าเพิม่ตาม พ .ร.บ. ก าหนดแผนฯ 42100002 9,400,000.00 5,770,603.11 942,726.05 
(3) ภาษีมลูค่าเพิม่ตาม พ .ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 42100004 5,500,000.00 3,360,635.48 868,483.15 
(4) ภาษีธุรกจิเฉพาะ 42100005 200,000.00 - - 
(5) ภาษีสุรา 42100006 3,200,000.00 1,997,562.63 563,639.76 
(6) ภาษีสรรพสามติ 42100007 5,400,000.00 4,760,982.66 1,327,719.14 
(7) ภาษีการพนัน 42100008 - - - 
(8) ภาษียาสูบ 42100009 10,000.00 2,425.00 135.80 
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าด้วยปา่ไม้ 42100011 - - - 

(10) ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 70,000.00 60,919.49 32,278.43 
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 160,000.00 69,766.63 24,323.97 
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 42100015 3,500,000.00 2,132,087.00 420,473.00 
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ 42100017 - - - 

รวม 28,000,000.00 18,235,438.13 4,179,779.30 
รำยไดท้ี รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ น 43000000

หมวดเงินอุดหนุนทั วไป 43100000
(1) เงินอดุหนุนทัว่ไป ส าหรับ อปท . ทีม่กีารบริหารจัดการทีดี่ 43100001
(2) 43100002 59,476,640.00 32,777,766.00 - 

รวม 59,476,640.00 32,777,766.00 - 
รำยไดท้ี รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ 44000000

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ 44100000
(1) 44100001 - - - 

(2) 44100002 - - - 

รวม - - - 
88,476,640.00 51,952,141.25 4,240,391.30 

เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจากหน่วยงานอื่น

รวมทัง้สิ้น

รหัสบัญชี  ประมำณกำร  รวมตั้งแตต่น้ปี  รับเดอืนน้ี

เงินอดุหนุนทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกจิถ่ายโอนเลือกท า

รำยกำร
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หมำยเหต ุ2  เงินรับฝำก

21040001 21,384.86 14,106.86 129,684.86 26,950.38 137,070.34 13,999.38 

21040004 3,169.80 - - - - 3,169.80 
21040005 3,803.76 - - - - 3,803.76 
21040008 839,174.00 17,970.00 140,997.00 - 284,719.00 695,452.00 
21040013 - 20,390.00 163,204.00 40,780.00 163,204.00 - 
21040014 - - - - - - 

36,800.00 - - - - 36,800.00 
10,700.00 - 14,400.00 - - 25,100.00 

238,000.00 - - - - 238,000.00 

21040016 2,861,759.17 - 9,775.15 - - 2,871,534.32 

21040015 - 584,256.93 4,687,851.47 584,256.93 4,687,851.47 - 
21040099 520.00 - 2,215.00 - 2,735.00 - 

4,015,311.59 636,723.79 5,148,127.48 651,987.31 5,275,579.81 3,887,859.26 

ค่าใช้จ่ายอื่น
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น(สปสช.)

ค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ภาษบี ารุงทอ้งที ่5%

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 6%

เงินประกนัสัญญา
ประกนัสังคม
เงินรอคืนจังหวัด

เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน

จำ่ยเดอืนน้ี

  - เบีย้ยังชีพคนพิการ
  - เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
  - รายหวันักเรียน

เงินภาษีหกั ณ ทีจ่่าย

จำ่ยจำกตน้ปี คงเหลอืรำยกำร รหัสบัญชี ยอดยกมำ
ตน้ปี

รับเดอืนน้ี รับจำกตน้ปี

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองแสง  อ ำเภอวำปีปทุม  จงัหวัดมหำสำรคำม

รำยละเอียด ประกอบงบทดลองและรำยงำนรับ-จำ่ยเงิน

ณ  วันที   31   พฤษภำคม   2560
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หมำยเหต ุ3  รำยจำ่ยค้ำงจำ่ย

รำยจำ่ยค้ำงจำ่ย

กรณีก่อหน้ีผูกพัน 1,726,646.88 - 1,726,646.88 - 

หมวด ค่ำวัสด ุ ประเภท อำหำรเสริม (นม)
1 18,358.20 18,358.20 - 

2 9,514.68 9,514.68 - 

หมวด ค่ำวัสด ุ ประเภท ค่ำอำหำรกลำงวัน
27,474.00 27,474.00 - 

หมวด ค่ำใชส้อย ประเภท รำยจำ่ยเพื อให้ไดม้ำซึ งบริกำร
25,000.00 25,000.00 - 

หมวดครุภณัฑ์ ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่
เคร่ืองเสียงในโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 40,900.00 40,900.00 - 

หมวดงบกลำง ประเภทส ำรองจำ่ย
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าคอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ที ่5 9,400.00 9,400.00 - 
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ าคอนกรีต บ้านหนองขาม หมู่ที ่19 51,000.00 51,000.00 - 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ าคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที ่4 50,000.00 50,000.00 - 

หมวดที ดนิและสิ งก่อสร้ำง ประเภท อำคำรตำ่งๆ
1,495,000.00 1,495,000.00 - 

กรณีไมก่่อหน้ีผูกพัน 1,038,700.00 - 1,011,925.40 26,774.60 
หมวด ค่ำตอบแทน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ(โบนัส) ประจ าปี 2559 1,038,700.00 1,011,925.40 26,774.60 
2,765,346.88 - 2,738,572.28 26,774.60 

โครงการกอ่สร้างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแสง  ขนาดกว้าง 8.30 เมตร ยาว 29.00 
เมตร กอ่สร้างตามแบบอบต.หนองแสง

รวม

ค่าด าเนินการท าการวิจัยโครงการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ
และการบริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสงในระหว่างวันที ่1-9  ตุลาคม  2558 รวม 7 วันท า
การ  188 คน คนละ 18 บาท/วัน

ค่าอาหารเสริม  (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดจืดใหแ้กโ่รงเรียนจ านวน 7 
โรงเรียน  ในระหว่างวันที ่1-10  ตุลาคม  2558
ค่าอาหารเสริม  (นม) พาสเจอร์ไรซ์ ชนิดจืดใหแ้กโ่รงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  ในระหว่างวันที ่1-10  ตุลาคม 
 2559

คงเหลอืรำยกำร ยอดยกมำ จำ่ยเดอืนน้ี จำ่ยจำกตน้ปี

ณ  วันที   31   พฤษภำคม   2560

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองแสง  อ ำเภอวำปีปทุม  จงัหวัดมหำสำรคำม

รำยละเอียด  ประกอบงบทดลองและรำยงำนรับ-จำ่ยเงิน
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หมำยเหต ุ4  เงินฝำกธนำคำร

ประเภทออมทรัพย์/ เผื อเรียก 11,179,986.78 4,489,719.58 53,614,127.20 5,603,777.09 5,603,777.09 17,084,165.25 

ธ.ออมสิน   เลขที ่052830367752 255,495.27 - - - - 255,495.27 
ธกส.   เลขที ่046-2-52682-0 8,792,312.69 4,489,719.58 53,534,766.73 5,603,777.09 46,709,948.73 15,617,130.69 

ธกส.  เลขที ่046-2-53688-7 2,132,173.87 - 79,360.45 - 1,000,000.00 1,211,534.32 

ธ.กรุงไทย   เลขที ่409-0-93400-1 4.95 - 0.02 - - 4.97 

ประเภทประจ ำ  11,172,984.32 - 31,883.47 - - 11,204,867.79 

ธ.ออมสิน  (3 เดือน)  เลขที ่362830001057 11,172,984.32 - 31,883.47 - - 11,204,867.79 

ประเภทกระแสรำยวัน 25,584.59 8,768,446.72 89,765,324.23 8,768,446.72 89,790,908.82 - 
ธกส.   เลขที ่046-5-00031-2 - 4,586,667.42 38,737,920.10 4,586,667.42 38,737,920.10 - 
ธ.กรุงไทย  เลขที ่409-6-05150-0 25,584.59 4,181,779.30 51,027,404.13 4,181,779.30 51,052,988.72 - 

22,378,555.69 13,258,166.30 143,411,334.90 14,372,223.81 95,394,685.91 28,289,033.04 

จำ่ยเดอืนน้ี จำ่ยจำกตน้ปี คงเหลอืบัญชเีงินฝำกธนำคำร  ยอดยกมำ รับเดอืนน้ี รับจำกตน้ปี

ณ  วันที   31   พฤษภำคม   2560

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองแสง  อ ำเภอวำปีปทุม  จงัหวัดมหำสำรคำม

รำยละเอียด  ประกอบงบทดลองและรำยงำนรับ-จำ่ยเงิน
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