
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 ต.ค.61 นายพนัส น้ําสุวรรณ 5,250.00           -                 5,250.00          08-พ.ย.-61

2 คาจางเหมา เดือน ต.ค.61 นายวิชัย ทิพยมนต 5,250.00           -                 5,250.00          08-พ.ย.-61

3 คาใชจายเดินทาง นางสาวบงกชมาศ โสภา 480.00             -                 480.00             08-พ.ย.-61

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  8 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



 

   

  

ลําดับ รายการ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาจางเหมา นางศรันยา  คุณะดิลก 4,280.00      -                 4,280.00       08-พ.ย.-61

2 คาจางเหมา นางศรันยา  คุณะดิลก 3,210.00      -                 3,210.00       08-พ.ย.-61

3 คาอินเตอรเน็ต นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 36,845.97     -                 36,845.97      08-พ.ย.-61

4 คาซอมแซม นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 2,080.00      -                 2,080.00       08-พ.ย.-61

5 วัสดุการเกษตร นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 2,390.00      -                 2,390.00       08-พ.ย.-61

6 วัสดุยานพาหนะ นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 5,680.00      -                 5,680.00       08-พ.ย.-61

7 วัสดุสํานักงาน นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 1,225.00      -                 1,225.00       08-พ.ย.-61

8 วัสดุบริโภค นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 1,850.00      -                 1,850.00       08-พ.ย.-61

9 วัสดุกอสราง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 5,312.00      -                 5,312.00       08-พ.ย.-61

10 วัสดุกอสราง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 3,738.58      -                 3,738.58       08-พ.ย.-61

11 วัสดุการเกษตร นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 400.00         -                 400.00          08-พ.ย.-61

12 วัสดุยานพาหนะ นายปยะ  กิตติภาดากุล 4,450.00      -                 4,450.00       08-พ.ย.-61

13 คาสอนพิเศษ นายปยะ  กิตติภาดากุล 6,480.00      -                 6,480.00       08-พ.ย.-61

14 คาสอนพิเศษ นายปยะ  กิตติภาดากุล 6,480.00      -                 6,480.00       08-พ.ย.-61

15 คาสอนพิเศษ นายปยะ  กิตติภาดากุล 2,160.00      -                 2,160.00       08-พ.ย.-61

16 วัสดุไฟฟา นายปยะ  กิตติภาดากุล 2,795.00      -                 2,795.00       08-พ.ย.-61

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



ลําดับ รายการ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

17 คาซอมแซม นายปยะ  กิตติภาดากุล 4,815.00      -                 4,815.00       08-พ.ย.-61

18 คาสอนพิเศษ นายปยะ  กิตติภาดากุล 2,160.00      -                 2,160.00       08-พ.ย.-61

19 วัสดุสํานักงาน นายปยะ  กิตติภาดากุล 108.00         -                 108.00          08-พ.ย.-61

20 วัสดุเชื้อเพลิง นายปยะ  กิตติภาดากุล 1,000.00      -                 1,000.00       08-พ.ย.-61

21 คาตอบแทนสอบวิทยานิพนธ นายปยะ  กิตติภาดากุล 1,300.00      -                 1,300.00       08-พ.ย.-61

22 คาตอบแทนสอบวิทยานิพนธ นายปยะ  กิตติภาดากุล 1,000.00      -                 1,000.00       08-พ.ย.-61

23 คาตอบแทนสอบวิทยานิพนธ นายปยะ  กิตติภาดากุล 1,000.00      -                 1,000.00       08-พ.ย.-61

24 คาตอบแทนนิสิตชวยงาน นายปยะ  กิตติภาดากุล 4,000.00      -                 4,000.00       08-พ.ย.-61

25 คาลวงเวลา ก.ย.61 นายปยะ  กิตติภาดากุล 500.00         -                 500.00          08-พ.ย.-61

26 วัสดุวารสาร นายปยะ  กิตติภาดากุล 1,000.00      -                 1,000.00       08-พ.ย.-61


	บุคคล
	โอนเข้าภาควิชา สถานีฯ

