
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาเบี้ยประกันภัย นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 323.14           -                 323.14         29-ส.ค.-62

2 คาโทรศัพท เดือน ส.ค.62 นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 2,000.00         -                 2,000.00       29-ส.ค.-62

3 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 500.00           -                 500.00         29-ส.ค.-62

4 คาอาหารวางประชุม นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 90.00             -                 90.00           29-ส.ค.-62

5 คาปฏิบัติงานนอกเวลา เดือน ก.ค.62 นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 1,260.00         -                 1,260.00       29-ส.ค.-62

6 คาอาหารกลางวัน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 1,750.00         -                 1,750.00       29-ส.ค.-62

7 คาลวงเวลา เดือน ก.ค.62 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 840.00           -                 840.00         29-ส.ค.-62

8 คาลวงเวลา เดือน ก.ค.62 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 1,620.00         -                 1,620.00       29-ส.ค.-62

9 คาซอมแซม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 4,500.00         -                 4,500.00       29-ส.ค.-62

10 วัสดุกอสราง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 3,125.00         -                 3,125.00       29-ส.ค.-62

11 วัสดุการเกษตร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 4,800.00         -                 4,800.00       29-ส.ค.-62

12 วัสดุยานพาหนะ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 1,180.00         -                 1,180.00       29-ส.ค.-62

13 คาพวงหรีด นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 1,000.00         -                 1,000.00       29-ส.ค.-62

14 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,040.00         -                 7,040.00       29-ส.ค.-62

15 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,580.00         -                 1,580.00       29-ส.ค.-62

16 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,580.00         -                 1,580.00       29-ส.ค.-62

17 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,580.00         -                 1,580.00       29-ส.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  29  สิงหาคม พ.ศ. 2562



ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

18 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,580.00         -                 1,580.00       29-ส.ค.-62

19 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,040.00         -                 1,040.00       29-ส.ค.-62

20 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,040.00         -                 1,040.00       29-ส.ค.-62

21 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,200.00         -                 1,200.00       29-ส.ค.-62

22 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,880.00         -                 1,880.00       29-ส.ค.-62

23 คาโทรศัพท เดือน ก.ค.62 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50           -                 267.50         29-ส.ค.-62

24 คาใบเคลื่อนยายสุกร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 50.00             -                 50.00           29-ส.ค.-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 คาใชจายเดินทางไปตางประเทศ เพื่อเขารวมประชุมฯ นายธานี ศรีวงศชัย 36,115.88         -                 36,115.88        29-ส.ค.-62

2 วัสดุยานพาหนะ นายธีระ สมหวัง 1,187.70          -                 1,187.70          29-ส.ค.-62

3 คาปฏิบัติงานนอกเวลา เดือน ก.ค.62 นายทศพล ตูธนสาร 3,690.00          -                 3,690.00          29-ส.ค.-62

4 คาใชจายโครงการฯ รวม 2 ฉบับ นางสาวสุภาภรณ เลิศศิริ 12,800.00         -                 12,800.00        29-ส.ค.-62

5 คาบริการเครือขาย เดือน พ.ค.62 และ มิ.ย.62 นายประภาส ชางเหล็ก 1,262.50          -                 1,262.50          29-ส.ค.-62

6 คาตอบแทนสอบวัดคุณสมบัติ นายสุดสายสิน แกวเรือง 2,600.00          -                 2,600.00          29-ส.ค.-62

7 คาใชจายรวม 3 ฉบับ นายธีระ สมหวัง 4,813.79          -                 4,813.79          29-ส.ค.-62

8 เงินสนับสนุน TGIST ประจําปการศึกษา 2560 นางสาวภัศจี คงศีล 60,000.00         -                 60,000.00        29-ส.ค.-62

9 คาใชจายโครงการสรางวัฒนธรรมที่ดีในภาควิชาฯ นางสาวเนตรนภิส เขียวขํา 22,400.00         -                 22,400.00        29-ส.ค.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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