
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาอาหารประชุม นางสาวนิภา เขื่อนควบ 750.00           -                 750.00         2-พ.ค.-62

2 คาบริการเครือขาย เดือน ก.พ.62 นางสาวนิภา เขื่อนควบ 1,059.25         -                 1,059.25       2-พ.ค.-62

3 คาบริการเครือขาย เดือน ก.พ.62 นางสาวนิภา เขื่อนควบ 963.00           -                 963.00         2-พ.ค.-62

4 คาบริการเครือขาย เดือน ก.พ.62 นางสาวนิภา เขื่อนควบ 1,059.25         -                 1,059.25       2-พ.ค.-62

5 -              2-พ.ค.-62

6 -              2-พ.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  2 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 ทุนสนับสนุนนิสิตเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศไตหวัน นางสาวศิรินาฎ โบราณประสิทธิ์ 27,000.00         -                 27,000.00        2-พ.ค.-62

2 ทุนสนับสนุนนิสิตเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศไตหวัน นางสาวณัฐธยาน งอกงาม 13,500.00         -                 13,500.00        2-พ.ค.-62

3 ทุนสนับสนุนนิสิตเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศไตหวัน นายเสกสรร กลัดหงิม 6,750.00          -                 6,750.00          2-พ.ค.-62

4 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ประจําเดือน เม.ย.62 นายธานี ศรีวงศชัย 3,000.00          300.00            2,700.00          2-พ.ค.-62

5 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ประจําเดือน เม.ย.62 นายสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 2,000.00          200.00            1,800.00          2-พ.ค.-62

6 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ประจําเดือน เม.ย.62 นางสาวเฌอมาลย วงศชาวจันท 2,000.00          200.00            1,800.00          2-พ.ค.-62

7 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ประจําเดือน เม.ย.62 นายธานินทร คงศิลา 2,000.00          200.00            1,800.00          2-พ.ค.-62

8 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ประจําเดือน เม.ย.62 นายทรงยศ โชติชุติมา 2,500.00          250.00            2,250.00          2-พ.ค.-62

9 คาหนวยกิตวิทยานิพนธ นายทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร 14,194.00         -                 14,194.00        2-พ.ค.-62

10 คาโทรศัพท เดือน ม.ีค.62 นายธีระ สมหวัง 533.93             -                 533.93             2-พ.ค.-62

11 เงินประสบการณตําแหนงนักวิเทศสัมพันธ OLUWATOBI FEYISAYO ODUNUGA 10,000.00         -                 10,000.00        2-พ.ค.-62

12 เงินประจําตําแหนงรองคณบดี เดือน เม.ย.62 นางสาวิตรี พังงา 5,600.00          560.00            5,040.00          2-พ.ค.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  2  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 RG6203-30019 บริษัท เฉลิมชัย ออยล จํากัด 52,029.00            486.25           51,542.75          2-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

2 V 301-E03209/62 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 22,148.67            207.00           21,941.67          2-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

3 003/0127 นายนิวัติ  แมนรัมย 194,197.50           1,814.93        192,382.57        2-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

4 003/0128 นายนิวัติ  แมนรัมย 61,605.00            575.75           61,029.25          2-พ.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

5 002/0063 หางหุนสวนนจํากัด มวกเหล็กพญาเย็น ไอซ 116,600.00           1,089.72        115,510.28        2-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

6 03061 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 540.00                -               540.00              2-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.พืชสวน

7 02888 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 738.00                -               738.00              2-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.พืชสวน

8 03005 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 1,458.00              -               1,458.00           2-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.พืชสวน

9 02889 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 988.00                -               988.00              2-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.พืชสวน

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
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