
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 วัสดุเชื้อเพลิง นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 1,400.00         -                 1,400.00       25-ก.ย.-62

2 วัสดุวารสาร นายศุภกิตต  สายสุนทร 210.00           -                 210.00         25-ก.ย.-62

3 คาจางเหมา นายศุภกิตต  สายสุนทร 2,250.00         -                 2,250.00       25-ก.ย.-62

4 คาสอบวิทยานิพนธ นายศุภกิตต  สายสุนทร 1,000.00         -                 1,000.00       25-ก.ย.-62

5 คาลวงเวลา เดือน ก.ค.62 นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 4,620.00         -                 4,620.00       25-ก.ย.-62

6 คาลวงเวลา เดือน ส.ค.62 นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 4,200.00         -                 4,200.00       25-ก.ย.-62

7 วัสดุวารสาร นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 200.00           -                 200.00         25-ก.ย.-62

8 วัสดุวารสาร นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 210.00           -                 210.00         25-ก.ย.-62

9 คาสอบวิทยานิพนธ นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 1,700.00         -                 1,700.00       25-ก.ย.-62

10 คาสอบวิทยานิพนธ นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 7,400.00         -                 7,400.00       25-ก.ย.-62

11 คาสอบวิทยานิพนธ นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 1,300.00         -                 1,300.00       25-ก.ย.-62

12 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 4,670.00         -                 4,670.00       25-ก.ย.-62

13 วัสดุทางการศึกษา นางศรันยา  คุณะดิลก 4,844.00         -                 4,844.00       25-ก.ย.-62

14 วัสดุสํานักงาน นางศรันยา  คุณะดิลก 1,348.20         -                 1,348.20       25-ก.ย.-62

15 คาตอบแทนพนักงานขับรถ นางศรันยา  คุณะดิลก 100.00           -                 100.00         25-ก.ย.-62

16 คาสอน ผศ.ดร.พรทิพย นางศรันยา  คุณะดิลก 3,200.00         -                 3,200.00       25-ก.ย.-62

17 วัสดุเชื้อเพลิง นางศรันยา  คุณะดิลก 1,000.00         -                 1,000.00       25-ก.ย.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  25  กันยายน พ.ศ. 2562



ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

18 คาสอน รศ.จงกล นางศรันยา  คุณะดิลก 2,800.00         -                 2,800.00       25-ก.ย.-62

19 คาสอน รศ.จงกล นางศรันยา  คุณะดิลก 2,800.00         -                 2,800.00       25-ก.ย.-62

20 วัสดุยานพาหนะ นางศรันยา  คุณะดิลก 7,400.00         -                 7,400.00       25-ก.ย.-62

21 วัสดุโสตทัศนูปกรณ นางศรันยา  คุณะดิลก 2,900.00         -                 2,900.00       25-ก.ย.-62

22 วัสดุยานพาหนะ นางศรันยา  คุณะดิลก 14,200.00       -                 14,200.00     25-ก.ย.-62

23 วัสดุสํานักงาน นางศรันยา  คุณะดิลก 1,428.00         -                 1,428.00       25-ก.ย.-62

24 คาถายเอกสาร นางศรันยา  คุณะดิลก 4,053.00         -                 4,053.00       25-ก.ย.-62

25 วัสดุบริโภค นางศรันยา  คุณะดิลก 45,200.00       -                 45,200.00     25-ก.ย.-62

26 คาสอบวิทยานิพนธ นางศรันยา  คุณะดิลก 1,000.00         -                 1,000.00       25-ก.ย.-62

27 คาจางเหมา นางศรันยา  คุณะดิลก 3,150.00         -                 3,150.00       25-ก.ย.-62

28 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 80.00             -                 80.00           25-ก.ย.-62

29 คาพวงมาลา นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 800.00           -                 800.00         25-ก.ย.-62

30 คาบัตรเติมเงิน เดือน ก.ย.62 นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 2,000.00         -                 2,000.00       25-ก.ย.-62

31 คาสวดอภิธรรมศพ นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 5,000.00         -                 5,000.00       25-ก.ย.-62

32 คาโทรศัพท พ.ย.61 นางอํานวยพร  ประทุมโพธิ์ 533.93           -                 533.93         25-ก.ย.-62

33 คาโทรศัพท มิ.ย.62 นางอํานวยพร  ประทุมโพธิ์ 536.07           -                 536.07         25-ก.ย.-62

34 คาโทรศัพท ก.พ.62 นางอํานวยพร  ประทุมโพธิ์ 533.93           -                 533.93         25-ก.ย.-62

35 คาบริการอินเตอรเน็ต มิ.ย.62 นางอํานวยพร  ประทุมโพธิ์ 1,487.30         -                 1,487.30       25-ก.ย.-62

36 คาบริการอินเตอรเน็ต ก.ค.62 นางอํานวยพร  ประทุมโพธิ์ 1,487.30         -                 1,487.30       25-ก.ย.-62



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 คาใชจายเดินทาง นางสาวสายพิณ ทรัพยเฉลิม 2,200.00           -                 2,200.00          25-ก.ย.-62

2 คาตอบแทนวิทยากร นางสาวอุทุมพร ไชยวงษ 10,200.00         -                 10,200.00         25-ก.ย.-62

3 คาใชจาย รวม 2 ฉบับ นางประนอม คงสกุล 2,500.00           -                 2,500.00          25-ก.ย.-62

4 คาใชจาย รวม 2 ฉบับ นางปยนุช ศรไชย 2,435.00           -                 2,435.00          25-ก.ย.-62

5 คาใชจายเดินทาง นายธีระ สมหวัง 1,980.00           -                 1,980.00          25-ก.ย.-62

6 คาใชจายเดินทาง รวม 5 ฉบับ นางสุขกมล ปญญาจันทร 9,440.00           -                 9,440.00          25-ก.ย.-62

7 คาจางเหมา เดือน ส.ค.62 นางชนกนันท รอดภักดี 6,000.00           -                 6,000.00          25-ก.ย.-62

8 คาใชจายเดินทาง นางสุขกมล ปญญาจันทร 2,720.00           -                 2,720.00          25-ก.ย.-62

9 คาลวงเวลา เดือน ส.ค.62 นายทศพร ตูธนสาร 7,260.00           -                 7,260.00          25-ก.ย.-62

10 คาบริการอินเตอรเน็ตและคาโทรศัพท นายธีระ สมหวัง 1,165.18           -                 1,165.18          25-ก.ย.-62

11 คาใชจาย รวม 2 ฉบับ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 2,270.00           200.00            2,070.00          25-ก.ย.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  25  กันยายน 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 62.09.003 บริษัท ไอ กรีน เซิรฟ จํากัด 13,696.00            128.00           13,568.00          25-ก.ย.-62 ภ.สัตวบาล

2 62.09.002 บริษัท ไอ กรีน เซิรฟ จํากัด 20,865.00            195.00           20,670.00          25-ก.ย.-62 ภ.สัตวบาล

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2562
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