
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 สัญญายืม นางสาวทิพธิดา ทิพยคงคา 9,000.00           -                 9,000.00          07-พ.ย.-61

2 คาสอนพิเศษ นายอภิชาต ภัทรธรรม 2,400.00           -                 2,400.00          07-พ.ย.-61

3 สัญญายืม นางสาวทิพธิดา ทิพยคงคา 12,000.00         -                 12,000.00         07-พ.ย.-61

4 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ เดือน ต.ค.61 นางวัชรี เลิศมงคล 20,000.00         2,000.00          18,000.00         07-พ.ย.-61

5 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ต.ค.61 นางสาวิตรี พังงา 5,600.00           560.00            5,040.00          07-พ.ย.-61

6 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ต.ค.61 นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี 5,600.00           560.00            5,040.00          07-พ.ย.-61

7 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ต.ค.61 นายธานี ศรีวงศชัย 5,600.00           560.00            5,040.00          07-พ.ย.-61

8 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ต.ค.61 นางสาวพนามาศ ตรีวรรณกุล 5,600.00           560.00            5,040.00          07-พ.ย.-61

9 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ต.ค.61 นางสาวดลฤดี ใจสุทธิ์ 5,600.00           560.00            5,040.00          07-พ.ย.-61

10 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน ต.ค.61 นายสุดสายสิน แกวเรือง 5,600.00           560.00            5,040.00          07-พ.ย.-61

11 เงินประจําตําแหนงผูชวยคณบดี เดือน ต.ค.61 นายธนพล ไชยแสน 3,500.00           350.00            3,150.00          07-พ.ย.-61

12 เงินประจําตําแหนงผูชวยคณบดี เดือน ต.ค.61 นายทรงยศ โชติชุติมา 3,500.00           350.00            3,150.00          07-พ.ย.-61

13 เงินประจําตําแหนงผูชวยคณบดี เดือน ต.ค.61 นางสาวธิดา เดชฮวบ 3,500.00           350.00            3,150.00          07-พ.ย.-61

14 คาจางเหมา เดือน ต.ค.61 นางอรษา เสมแยม 8,000.00           -                 8,000.00          07-พ.ย.-61

15 คาจางเหมา เดือน ต.ค.61 นางสมศรี แสงสุขใส 9,000.00           -                 9,000.00          07-พ.ย.-61

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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



ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

จายให

16 คาจางเหมา เดือน ต.ค.61 นางสุพิน ถนอมสุข 7,840.00           -                 7,840.00          07-พ.ย.-61

17 คาจางเหมา เดือน ต.ค.61 นางสาวเพ็ญเพชร สนั่นเมือง 4,225.00           -                 4,225.00          07-พ.ย.-61

18 เงินสนับสนุนเงินทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร นางสาววันวิสา ศิริวรรณ 165,000.00       -                 165,000.00       07-พ.ย.-61

19 คาใชจาย รวม 3 ฉบับ นางปยนุช ศรไชย 1,440.00           -                 1,440.00          07-พ.ย.-61

20 คาใชจาย รวม 3 ฉบับ นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง 3,360.00           -                 3,360.00          07-พ.ย.-61

21 คาใชจาย รวม 4 ฉบับ นางประนอม คงสกุล 11,004.00         -                 11,004.00         07-พ.ย.-61

22 คาใชจาย รวม 3 ฉบับ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 3,050.00           -                 3,050.00          07-พ.ย.-61



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 1000531281 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 97,125.45            971.25          96,154.20         07-พ.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

2 04/301 หางหุนสวนจํากัด ราชสีมาดับเพลิง 108,000.00          1,009.35        106,990.65        07-พ.ย.-61

3 คาเบี้ยกันรถยนต บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 1,182.35              11.05            1,171.30           07-พ.ย.-61

4 IV61-00594 บริษัท ต.สมานพันธฮารดแวร จํากัด 1,824.35              17.05            1,807.30           07-พ.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

5 เงินค้ําประกัน บริษัท ดีพรอม ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 1,284.00              -               1,284.00           07-พ.ย.-61

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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