
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 1,000.00         -                 1,000.00       23-พ.ค.-62

2 คาจางเหมาเก็บขยะ นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 2,000.00         -                 2,000.00       23-พ.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  23  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 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน เม.ย.62 นางสาวภัศจี คงศีล 2,000.00          200.00            1,800.00          23-พ.ค.-62

2 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน เม.ย.62 นายเฉลิมพล ภูมิไชย 2,000.00          200.00            1,800.00          23-พ.ค.-62

3 คาจางเหมา เดือน เม.ย.62 นางชนกนันท รอดภักดี 6,000.00          -                 6,000.00          23-พ.ค.-62

4 คาลวงเวลา เดือน มี.ค.62 นายสมพงษ เจษฎาธรรมสถิต 2,160.00          -                 2,160.00          23-พ.ค.-62

5 คาใชจายสนับสนุนนิสิตที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนไปญี่ปุน นายชินพัฒน เขียวแกว 12,500.00         -                 12,500.00        23-พ.ค.-62

6 วัสดุเชื้อเพลิง นางอํานวยพร ประทุมโพธิ์ 2,785.00          -                 2,785.00          23-พ.ค.-62

7 คาอาหารประชุม นายธานี ศรีวงศชัย 4,800.00          -                 4,800.00          23-พ.ค.-62

8 คาใชจายโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลคหกรรมฯ นางสาวจุไรพร รอดเชื้อ 6,585.00          -                 6,585.00          23-พ.ค.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  23  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 IV6204244 บริษัท เอ.แอนด เอส พลาสตแพค จํากัด 192,500.00           1,799.07        190,700.93        23-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

2 A6204-05 ระไดนาโม 2,418.20              -               2,418.20           23-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

3 A6204-03 ระไดนาโม 1,348.20              -               1,348.20           23-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

4 A6204-04 ระไดนาโม 4,023.20              -               4,023.20           23-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

5 RG6204-22023 บริษัท เฉลิมชัยออยส จํากัด 66,420.00            620.75           65,799.25          23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

6 001/001 เอ  ออโตแอร 6,500.00              -               6,500.00           23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

7 003/0135 นายนิวัติ  แมนรัมย 20,000.00            186.92           19,813.08          23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

8 003/0136 นายนิวัติ  แมนรัมย 37,500.00            350.47           37,149.53          23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

9 003/0137 นายนิวัติ  แมนรัมย 10,000.00            93.46            9,906.54           23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

10 003/0125 นายนิวัติ  แมนรัมย 8,800.00              82.24            8,717.76           23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

11 คาจางเหมา นายปริญญา  จัดจันทึก 35,500.00            355.00           35,145.00          23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

12 คาจางเหมา นายปริญญา  จัดจันทึก 19,500.00            195.00           19,305.00          23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

13 คาจางเหมา นายปริญญา  จัดจันทึก 1,500.00              15.00            1,485.00           23-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
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