
 

   

  

ลําดับ รายการ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 พานดอกไม นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 1,000.00      -                 1,000.00       07-ก.ย.-61

2 พวงหรีด นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 600.00         -                 600.00          07-ก.ย.-61

3 คาเบี้ยประกันภัย นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 323.14         -                 323.14          07-ก.ย.-61

4 คาอาหารวางโครงการฯ นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 840.00         -                 840.00          07-ก.ย.-61

5 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,820.00      -                 1,820.00       07-ก.ย.-61

6 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,500.00      -                 1,500.00       07-ก.ย.-61

7 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,360.00      -                 1,360.00       07-ก.ย.-61

8 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,580.00      -                 1,580.00       07-ก.ย.-61

9 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,680.00      -                 1,680.00       07-ก.ย.-61

10 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,570.00      -                 1,570.00       07-ก.ย.-61

11 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,600.00      -                 1,600.00       07-ก.ย.-61

12 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,340.00      -                 1,340.00       07-ก.ย.-61

13 คาโทรศัพท นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 443.14         -                 443.14          07-ก.ย.-61

14 คาอาหาร นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 100.00         -                 100.00          07-ก.ย.-61

15 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 100.00         -                 100.00          07-ก.ย.-61

16 คาอาหารโครงการฯ นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 486.00         -                 486.00          07-ก.ย.-61

17 คาชอดอกไม นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 1,000.00      -                 1,000.00       07-ก.ย.-61

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่ 7 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 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางสาวเพ็ญเพชร สนั่นเมือง 6,375.00           -                 6,375.00          07-ก.ย.-61

2 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางสาวสิริวิมล ปนจันทร 8,275.00           -                 8,275.00          07-ก.ย.-61

3 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางสาวนรินทรทิพย กาฬภักดี 9,550.00           -                 9,550.00          07-ก.ย.-61

4 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางสาวพรพิมล ขับสนิท 9,500.00           -                 9,500.00          07-ก.ย.-61

5 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางอรษา เสมแยม 8,000.00           -                 8,000.00          07-ก.ย.-61

6 คาใชจายโครงการปลูกตนไม นายปยะพงษ ศรีวงศราช 5,000.00           -                 5,000.00          07-ก.ย.-61

7 คาใชจาย รวม 2 ฉบับ นางประนอม คงสกุล 3,030.00           -                 3,030.00          07-ก.ย.-61

8 คาใชจายเดินทาง นายทัศไนย จารุวัฒนพันธ 1,165.00           -                 1,165.00          07-ก.ย.-61

9 คาใชจาย รวม 2 ฉบับ นางยุวดี อินจันทร 5,077.32           -                 5,077.32          07-ก.ย.-61

10 คาใชจาย รวม 2 ฉบับ นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง 1,920.00           -                 1,920.00          07-ก.ย.-61

11 คาใชจายเดินทาง นางสําราญ ศรีชมพร 2,400.00           -                 2,400.00          07-ก.ย.-61

12 คาใชจาย รวม 5 ฉบับ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 8,966.00           -                 8,966.00          07-ก.ย.-61

13 คาใชจาย รวม 7 ฉบับ นางสุปราณี งามประสิทธิ์ 3,640.00           -                 3,640.00          07-ก.ย.-61

14 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางสมศรี แสงสุขใส 9,000.00           -                 9,000.00          07-ก.ย.-61

15 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นายโชติวัชร ศรีสุวรรณ 8,000.00           -                 8,000.00          07-ก.ย.-61

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  7  กันยายน  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 ส.ค.61 นางสุพิน ถนอมสุข 7,840.00           -                 7,840.00          07-ก.ย.-61

17 คาจางเหมา เดือน ส.ค.61 นางสาวเคือวัน กัลยา 4,400.00           -                 4,400.00          07-ก.ย.-61

18 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาค เดือน ส.ค.61 นางศิริพร เรียบรอย คิม 4,000.00           400.00            3,600.00          07-ก.ย.-61

19 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาค เดือน ส.ค.61 นางนองนุช ศิริวงศ 4,000.00           400.00            3,600.00          07-ก.ย.-61

20 คาลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ นางสาวพิจิตรา แกวสอน 1,500.00           -                 1,500.00          07-ก.ย.-61

21 คาใชจายกิจกรรมวันพัฒนาคณะเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแกว 200,000.00       -                 200,000.00       07-ก.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 1000470961 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 96,153.22            961.53          95,191.69         07-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

2 02585 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 2,798.00              -               2,798.00           07-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

3 02586 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 1,308.00              -               1,308.00           07-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

4 02584 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 1,300.00              -               1,300.00           07-ก.ย.-61 ยังไมมีใบเสร็จ

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
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