
 

   

  

ลําดับ รายการ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาบริการเครือขาย เดือน ม.ิย.61 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 963.00         -                 963.00          06-ก.ย.-61

2 คาบริการเครือขาย เดือน ม.ิย.61 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 1,059.25      -                 1,059.25       06-ก.ย.-61

3 คาบริการเครือขาย เดือน ม.ิย.61 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 1,059.25      -                 1,059.25       06-ก.ย.-61

4 คาโทรศัพท เดือน ม.ิย.61 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 101.65         -                 101.65          06-ก.ย.-61

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่ 6 กันยายน 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 คาใชจายวันพัฒนาและปลูกตนไม นายบุญนํา พัชรปยะกุล 22,000.00         -                 22,000.00         06-ก.ย.-61

2 คาใชจายโครงการศึกษาดูงานการผลิตพืชอุตสาหกรรมฯ นายสราวุธ รุงเมฆารัตน 13,400.00         -                 13,400.00         06-ก.ย.-61

3 ทุนประเภทเกียรติคุณ และรางวัลสําหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม นางสาวอารียา กัณฑะโรจน 5,000.00          -                 5,000.00          06-ก.ย.-61

4 ทุนประเภทเกียรติคุณ และรางวัลสําหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม นางสาวปราถนา พานิชกุล 5,000.00          -                 5,000.00          06-ก.ย.-61

5 คาใชจายวันพัฒนาและปลูกตนไม นางสาวสุขสวัสดิ์ พลพินิจ 2,000.00          -                 2,000.00          06-ก.ย.-61

6 เงินประจําตําแหนงหัวหนาภาคฯ เดือน ส.ค.61 นายสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 5,600.00          560.00            5,040.00          06-ก.ย.-61

7 เงินประจําตําแหนงหัวหนาภาคฯ เดือน ส.ค.61 นางพรรณวดี โสพรรณรัตน 5,600.00          560.00            5,040.00          06-ก.ย.-61

8 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน ส.ค.61 นางสุพัตรา ศรีสุวรรณ 4,000.00          400.00            3,600.00          06-ก.ย.-61

9 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน ส.ค.61 นางสาวพัชราวดี ศรีบุญเรือง 4,000.00          400.00            3,600.00          06-ก.ย.-61

10 เงินประจําตําแหนงหัวหนาภาคฯ เดือน ส.ค.61 นางสาวเนตรนภิส เขียวขํา 5,600.00          560.00            5,040.00          06-ก.ย.-61

11 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางทิพยลยา ดวงเงิน 18,000.00         180.00            17,820.00         06-ก.ย.-61

12 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางสาวนภวงศ ภาวะโสภณ 20,000.00         200.00            19,800.00         06-ก.ย.-61

13 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นายพชร กระภูทิน 20,000.00         200.00            19,800.00         06-ก.ย.-61

14 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางสาวพิกุล บุญการีย 8,000.00          -                 8,000.00          06-ก.ย.-61

15 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นายสันติ ปานนพภา 15,000.00         150.00            14,850.00         06-ก.ย.-61

16 คาลวงเวลา เดือน ก.ค.61 นายสุขสันต พันธทอน 42,350.00         -                 42,350.00         

17 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ เดือน ส.ค.61 นายวิสิฐ กิจสมพร 15,000.00         1,500.00          13,500.00         

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  6  กันยายน  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 11/0507 รานเอส พี วี 8,893.00              88.93            8,804.07           06-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

2 11/0505 รานเอส พี วี 6,274.00              62.74            6,211.26           06-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

3 18-012 บริษัท คอนเน็คมี 2018 จํากัด 13,610.40            127.20          13,483.20         06-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

4 7566 หางหุนสวนจํากัด พี.โพรเซสเซอร 8,025.00              75.00            7,950.00           06-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

5 18-04100 บริษัท โตโยตาบัสส จํากัด 19,143.37            178.91          18,964.46         06-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

6 18-71 บริษัท แกรนด แพลนเน็ท จํากัด 56,121.50            524.50          55,597.00         06-ก.ย.-61

7 14/0664 รานเอ็น เอ็ม สโตร 3,124.00              -               3,124.00           06-ก.ย.-61

8 คาจางเหมา นายเอกรัฐ  สมอุปฮาด 6,500.00              -               6,500.00           06-ก.ย.-61

9 18/08030 บริษัท ดับเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 868.31                8.12              860.19             06-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

10 0104-18 บริษัท แกรนดดิโอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 16,050.00            150.00          15,900.00         06-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
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