
 

   

  

ลําดับ รายการ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาเบี้ยประกันภัย นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 120.00         -                 120.00          02-พ.ย.-61

2 คาอาหารประชุม นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 340.00         -                 340.00          02-พ.ย.-61

3 คาบัตรเติมเงิน นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 500.00         -                 500.00          02-พ.ย.-61

4 คาสอน นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 3,780.00      -                 3,780.00       02-พ.ย.-61

5 คาจางเหมาดูแลจัดสวน นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 2,500.00      -                 2,500.00       02-พ.ย.-61

6 คาจางเหมาดูแลจัดสวน นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 4,500.00      -                 4,500.00       02-พ.ย.-61

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

ติดตอไดที่  :  งานการเงินคณะเกษตร  เบอรโทร. 02-579-6130-1 ตอ 1913

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  2  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1.  บุคคลจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีตามที่ไดแจงรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผาน http://www.agr.ku.ac.th  หัวขอ แจงรับเช็ค

2.  ทางการเงินคณะเกษตรจะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับบุคคลที่ถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ที่จายไดที่งานการเงินคณะเกษตร

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 สัญญายืมเงิน นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 737,520.00       -                 737,520.00       02-พ.ย.-61

2 คาใชจายโครงการเลือแนวทางวางอนาคตสําหรับนักเรียนฯ นายสุดสายสิน แกวเรือง 155,000.00       -                 155,000.00       02-พ.ย.-61

3 คาจางเหมา เดือน ก.ย.61 นางประนอม คงสกุล 1,000.00           -                 1,000.00          02-พ.ย.-61

4 คาตอบแทนวิทยากรฝกงาน นางสาวสดใส ชางสลัก 2,000.00           -                 2,000.00          02-พ.ย.-61

5 คาไปรษณีย เดือน ก.ย.61 นางปยนุช ศรไชย 380.00             -                 380.00             02-พ.ย.-61

6 คาสมนาคุณผอ.ศูนยฯ เดือน ก.ย.61 นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 2,000.00           200.00            1,800.00          02-พ.ย.-61

7 คาลวงเวลา เดือน ก.ย.61 นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 6,580.00           -                 6,580.00          02-พ.ย.-61

8 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เดือน ต.ค.61 นายธานี ศรีวงศชัย 3,000.00           300.00            2,700.00          02-พ.ย.-61

9 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เดือน ต.ค.61 นายสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 2,000.00           200.00            1,800.00          02-พ.ย.-61

10 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เดือน ต.ค.61 นางสาวเฌอมาลย วงศชาวจันท 2,000.00           200.00            1,800.00          02-พ.ย.-61

11 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เดือน ต.ค.61 นายธานินทร คงศิลา 2,000.00           200.00            1,800.00          02-พ.ย.-61

12 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เดือน ต.ค.61 นายทรงยศ โชติชุติมา 2,500.00           250.00            2,250.00          02-พ.ย.-61

13 คาใชจายโครงการตรวจประกันคุณภาพภายในคณะเกษตร นายสุดสายสิน แกวเรือง 9,360.00           -                 9,360.00          02-พ.ย.-61

14 สัญญายืมเงิน นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย 50,000.00         -                 50,000.00         02-พ.ย.-61

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

ติดตอไดที่  :  งานการเงินคณะเกษตร  เบอรโทร. 02-579-6130-1 ตอ 1913



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1.  บริษัทฯ จะไดรับเงินโอนเขาบัญชีตามที่ไดแจงรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผาน http://www.agr.ku.ac.th  หัวขอ แจงรับเช็ค

2.  บริษัทฯ นําใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือชื่อผูรับเงินมาพรอมแลวตามเลขที่ใบแจงหนี้มาสงใหกับงานการเงินคณะเกษตร

3.  เมื่องานการเงินคณะเกษตรไดรับใบเสร็จรับเงินแลว จะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับทางบริษัทฯ

 

   

  

ลําดับ เลขที่ใบแจงหนี้ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/ หมายเหตุ

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค  

1 เลม 7 เลขที่ 39 บริษัท ไฮเซอรวิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 65,484.00            612.00          64,872.00         02-พ.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

2 61.09.007 บริษัท ไอ กรีน เซิรฟ จํากัด 5,387.77              50.35            5,337.42           02-พ.ย.-61

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

ติดตอไดที่  :  งานการเงินคณะเกษตร  เบอรโทร. 02-579-6130-1 ตอ 1913

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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