
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาอาหารประชุม นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 14,400.00       -                 14,400.00     14-พ.ค.-62

2 คาลวงเวลา นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 12,840.00       -                 12,840.00     14-พ.ค.-62

3 คาโทรศัพท นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 36.25             -                 36.25           14-พ.ค.-62

4 คาโทรศัพท นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 104.70           -                 104.70         14-พ.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  14 พฤษภาคม  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 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ เดือน เม.ย.62 นายวิสิฐ  กิจสมพร 15,000.00         150.00            14,850.00        14-พ.ค.-62

2 คาใชจายโครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิตฯ นางสาวชนากานต บุญรินทร 20,000.00         -                 20,000.00        14-พ.ค.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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



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 หนวยงาน

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 IV6204/0661 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 288.00                2.69              285.31              14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

2 IV6204/0663 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 3,375.00              31.54            3,343.46           14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

3 IV6204/0660 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 27,500.00            257.01           27,242.99          14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

4 62-00520 บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง (1993) จํากัด 98,440.00            920.00           97,520.00          14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

5 IV19-008 บริษัท คอนเน็คมี 2018 จํากัด 4,537.26              42.40            4,494.86           14-พ.ค.-62 ภ.พืชไรนา

6 IV62-0410 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด 11,800.00            110.28           11,689.72          14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.คหกรรม

7 IV/ACP19/04019 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 2,621.50              24.50            2,597.00           14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล

8 DN6203-0227 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอรการด จํากัด 6,874.01              64.24            6,809.77           14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.พืชไรนา

9 IV 6204040 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พารท แอนด ซัพพลาย จํากัด 4,221.76              39.46            4,182.30           14-พ.ค.-62 ภ.คหกรรม

10 IV-190407 บริษัท ดาตา พริซิชั่น จํากัด 30,592.11            285.91           30,306.20          14-พ.ค.-62 สํานักงานเลขา

11 30406 หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 25,150.35            235.05           24,915.30          14-พ.ค.-62 สํานักงานเลขา

12 B62/032 คุณเต็มใจ ออฟฟตชอป 960.00                -               960.00              14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.ปฐพีวิทยา

13 IV/ACP19/04021 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 1,122.97              10.50            1,112.47           14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.พืชสวน

14 RE000260 รานเล็กสมบูรณ 79,500.00            795.00           78,705.00          14-พ.ค.-62 สํานักงานเลขา

15 RI 19000365 บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด 18,618.00            174.00           18,444.00          14-พ.ค.-62 สํานักงานเลขา

16 1900035404 บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 24,675.27            230.61           24,444.66          14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ สํานักงานเลขา

17 07/0325 ราน เอ็น ที ซี สโตร 2,488.50              -               2,488.50           14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ สํานักงานเลขา

18 090/4491 บริษัท อิคาริ-ไทย จํากัด 2,140.00              20.00            2,120.00           14-พ.ค.-62 ภ.คหกรรม

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562



ลําดับ เลขที่ใบแจงหนี้ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/ หมายเหตุ หนวยงาน

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

19 คาจางเหมา นางสาวพัทธวิภา  เจียมบูรณะกุล 20,000.00            200.00           19,800.00          14-พ.ค.-62 ภ.กีฎวิทยา

20 IV6203-00784 บริษัท วานลี่ แพ็คกิ้ง เอ็นเตอรไพรส จํากัด 85,600.00            800.00           84,800.00          14-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

21 77306706 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 1,961.66              18.33            1,943.33           14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

22 77306705 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 1,426.66              13.34            1,413.32           14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

23 77306704 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 3,852.00              36.00            3,816.00           14-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

 


	โอนเข้าภาควิชา สถานีฯ
	บุคคล
	บริษัท

