
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 IN001180004400 บริษัท สมใจคาหนังสือเครื่องเขียน จํากัด 25,339.00            236.81          25,102.19         12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

2 IN001180004399 บริษัท สมใจคาหนังสือเครื่องเขียน จํากัด 13,411.00            125.34          13,285.66         12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

3 118/05851 หางหุนสวนจํากัด ชัยมงคลฮารดแวร 1,106.00              10.34            1,095.66           12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

4 R62-0028 บริษัท เอส.ไอ เทคโนโลยี จํากัด 2,996.00              28.00            2,968.00           12-ก.พ.-62

5 B62/002 คุณเต็มใจ  ออฟฟศชอป 1,840.00              -               1,840.00           12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

6 1900005075 บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 23,702.64            221.52          23,481.12         12-ก.พ.-62

7 013649 บริษัท ชัชรีย โฮลดิ้ง จํากัด 9,630.00              90.00            9,540.00           12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

8 TPK001/2562 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จํากัด 69,550.00            695.50          68,854.50         12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

9 IV620103-0042 บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ จํากัด 96.30                  -               96.30               12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

10 72/3579 หางหุนสวนจํากัด คิงสยนต (สาขาปากชอง) 6,642.56              62.08            6,580.48           12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

11 72/3580 หางหุนสวนจํากัด คิงสยนต (สาขาปากชอง) 3,464.66              32.38            3,432.28           12-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

 

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  12  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562



 

   

  

ลําดับ รายการ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 7,000.00       -                 7,000.00       12-ก.พ.-62

2 คาโทรศัพท นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 107.75         -                 107.75          12-ก.พ.-62

3 คาโทรศัพท นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 101.65         -                 101.65          12-ก.พ.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  12  กุมภาพันธ พ.ศ. 2562



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 ม.ค.62 นายพนัส น้ําสุวรรณ 5,250.00          -                 5,250.00          12-ก.พ.-62

2 คาจางเหมา เดือน ม.ค.62 นายวิชัย ทิพยมนต 5,250.00          -                 5,250.00          12-ก.พ.-62

3 คาจางเหมา เดือน ม.ค.62 นายโชติวัชร ศรีสุวรรณ 8,000.00          -                 8,000.00          12-ก.พ.-62

4 คาจางเหมา เดือน ม.ค.62 นางสมศรี แสงสุขใส 9,000.00          -                 9,000.00          12-ก.พ.-62

5 คาจางเหมา เดือน ม.ค.62 นางสุพิน ถนอมสุข 7,840.00          -                 7,840.00          12-ก.พ.-62

6 คาใชจายโครงการประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ นายสุดสายสิน แกวเรือง 4,246.00          -                 4,246.00          12-ก.พ.-62

7 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน ม.ค.62 นางศิริพร เรียบรอย คิม 4,000.00          400.00            3,600.00          12-ก.พ.-62

8 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน ม.ค.62 นางนองนุช ศิริวงศ 4,000.00          400.00            3,600.00          12-ก.พ.-62

9 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ เดือน ม.ค.62 นายวิสิฐ กิจสมพร 15,000.00         1,500.00          13,500.00        12-ก.พ.-62

10 คาจางเหมา เดือน ม.ค.62 นางสาวกัลยสุดา อยูพะเนียด 18,000.00         180.00            17,820.00        12-ก.พ.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  12  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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