
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาโทรศัพท พ.ค.62 นายธีระ  สมหวัง 533.93           -                 533.93         4-ก.ค.-62

2 คาบริการอินเตอรเน็ต เม.ย.62 นายธีระ  สมหวัง 631.25           -                 631.25         4-ก.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  4  กรกฎาคม 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 มิ.ย.62 นายเฉลิมพล ภูมิไชย 2,000.00          200.00            1,800.00          4-ก.ค.-62

2 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน มิ.ย.62 นางนองนุช ศิริวงศ 4,000.00          400.00            3,600.00          4-ก.ค.-62

3 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน มิ.ย.62 นางศิริพร  เรียบรอย คิม 4,000.00          400.00            3,600.00          4-ก.ค.-62

4 เงินประจําตําแหนงหัวหนาภาคฯ เดือน มิ.ย.62 นายปยะ กิตติภาดากุล 5,600.00          560.00            5,040.00          4-ก.ค.-62

5 คาใชจายโครงการดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสรางศักยภาพของนิสิตฯ นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี 4,000.00          -                 4,000.00          4-ก.ค.-62

6 คาอาหารวางประชุม นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง 1,210.00          -                 1,210.00          4-ก.ค.-62

7 คาใชจายโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ นายสถาพร ประดิษฐพงษ 30,950.00         -                 30,950.00         4-ก.ค.-62

8 สัญญายืมเงิน นางสาวทิพธิดา ทิพยคงคา 12,000.00         -                 12,000.00         4-ก.ค.-62

9 คาใชจายโครงการฝกงานนิสิตเฉพาะดานสัตวบาล นางสาวทิพยมนต ใยเกษ 30,000.00         -                 30,000.00         4-ก.ค.-62

10 คาจางเหมา เดือน มิ.ย.62 นายพัลลภ วงศคํา 15,000.00         150.00            14,850.00         4-ก.ค.-62

11 คาจางเหมา เดือน มิ.ย.62 นายชัยชนะ คําสักดี 9,000.00          -                 9,000.00          4-ก.ค.-62

12 คาจางเหมา เดือน มิ.ย.62 นางสุพิน ถนอมสุข 7,840.00          -                 7,840.00          4-ก.ค.-62

13 คาจางเหมา เดือน มิ.ย.62 นางสมศรี แสงสุขใส 9,000.00          -                 9,000.00          4-ก.ค.-62

14 คาจางเหมา เดือน มิ.ย.62 นางอรษา เสมแยม 8,000.00          -                 8,000.00          4-ก.ค.-62

15 คาจางเหมา เดือน มิ.ย.62 นายนันทวัฒน อินทรุณ 9,000.00          -                 9,000.00          4-ก.ค.-62

16 คาจางเหมา เดือน มิ.ย.62 นางสาวนภวงศ ภาวะโสภณ 20,000.00         200.00            19,800.00         4-ก.ค.-62

17 คาใชจายเดินทาง นายสุเมศ ทับเงิน 3,650.00          -                 3,650.00          4-ก.ค.-62

18 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา เดือน มี.ค.62 นางสาวนิภา เขื่อนควบ 3,760.00          -                 3,760.00          4-ก.ค.-62

19 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ เดือน มิ.ย.62 นายวิสิฐ กิจสมพร 15,000.00         1,500.00          13,500.00         4-ก.ค.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  4 กรกฎาคม  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 R62-0525 บริษัท เอส.ไอ เทคโนโลยี จํากัด 5,136.00              48.00            5,088.00           4-ก.ค.-62 ภ.ปฐพีวิทยา

2 620330-01 บริษัท แซนตา เทคโนโลยี จํากัด 14,980.00            -               14,980.00          4-ก.ค.-62 สํานักงานเลขานุการ

3 เงินค้ําประกัน บริษัท จิวซงฮวด จํากัด 9,900.00              -               9,900.00           4-ก.ค.-62 สํานักงานเลขานุการ

4 DN6205-0377 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอรการ จํากัด 232,756.63           2,175.30        230,581.33        4-ก.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ สํานักงานเลขานุการ

5 IV/ACP19/06030 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 2,839.78              26.54            2,813.24           4-ก.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล

6 IV62-022 บริษัท ทีเอส เทคนิคอล จํากัด 7,490.00              70.00            7,420.00           4-ก.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.คหกรรมศาสตร

7 1900050325 บริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2,728.50              25.50            2,703.00           4-ก.ค.-62 สํานักงานเลขานุการ

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562
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