
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

1 002/0058 หางหุนสวนจํากัด มวกเหล็กพญาเย็น ไอซ 137,000.00          1,280.37        135,719.63        13-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

2 IV6112273 บริษัท เอ แอนด เอส พลาสตแพค จํากัด 192,500.00          1,799.07        190,700.93        13-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

3 IV66201059 บริษัท เอ แอนด เอส พลาสตแพค จํากัด 93,500.00            873.83          92,626.17         13-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

4 IV6112344 บริษัท เอ แอนด เอส พลาสตแพค จํากัด 99,000.00            925.23          98,074.77         13-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

5 1000623636 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 99,203.97            992.04          98,211.93         13-ก.พ.-62 ยังไมมีใบเสร็จ

6 62.01.002 บริษัท ไอ กรีน เซิรฟ จํากัด 12,840.00            120.00          12,720.00         13-ก.พ.-62

7 ค้ําประกันสัญญา นางสาวงามตา  วัฒนพลาชัยกรู 15,210.00            -               15,210.00         13-ก.พ.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  13  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562



 

   

  

ลําดับ รายการ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาบัตรเติมเงิน นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 500.00         -                 500.00          13-ก.พ.-62

2 คาเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพ นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 15,000.00     -                 15,000.00      13-ก.พ.-62

3 คาสอนพิเศษนายอภินันท นางศรันยา  คุณะดิลก 4,800.00       -                 4,800.00       13-ก.พ.-62

4 คาสอนพิเศษนายอภินันท นางศรันยา  คุณะดิลก 2,400.00       -                 2,400.00       13-ก.พ.-62

5 คาสอบวิทยานิพนธ นางศรันยา  คุณะดิลก 4,200.00       -                 4,200.00       13-ก.พ.-62

6 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 2,293.00       -                 2,293.00       13-ก.พ.-62

7 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 2,430.00       -                 2,430.00       13-ก.พ.-62

8 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 4,995.00       -                 4,995.00       13-ก.พ.-62

9 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 2,897.00       -                 2,897.00       13-ก.พ.-62

10 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 629.00         -                 629.00          13-ก.พ.-62

11 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 871.00         -                 871.00          13-ก.พ.-62

12 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 4,990.00       -                 4,990.00       13-ก.พ.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  13  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 คาใชจายโครงการศึกษาดูงานดานพืชสวนภาคปลาย ปการศึกษา 2561 นางอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ 100,000.00       -                 100,000.00       13-ก.พ.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  13  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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