
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,580.00         -                 1,580.00       5-ม.ิย.-62

2 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,580.00         -                 1,580.00       5-ม.ิย.-62

3 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,040.00         -                 1,040.00       5-ม.ิย.-62

4 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 240.00           -                 240.00         5-ม.ิย.-62

5 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,040.00         -                 1,040.00       5-ม.ิย.-62

6 วัสดุเชื้อเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,486.10         -                 4,486.10       5-ม.ิย.-62

7 วัสดุเชื้อเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,401.60         -                 4,401.60       5-ม.ิย.-62

8 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 825.00           -                 825.00         5-ม.ิย.-62

9 คาธรรมเนียมใบเคลื่อนยายสุกร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 80.00             -                 80.00           5-ม.ิย.-62

10 คาซอมแซม ธานินทร  คงศิลา 4,500.00         -                 4,500.00       5-ม.ิย.-62

11 คาจางเหมา ธานินทร  คงศิลา 2,311.20         -                 2,311.20       5-ม.ิย.-62

12 คาลวงเวลา เดือน เม.ย.62 ธานินทร  คงศิลา 1,260.00         -                 1,260.00       5-ม.ิย.-62

13 วัสดุการเกษตร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน  4,422.82         -                 4,422.82       5-ม.ิย.-62

14 วัสดุเชื้อเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน  160.00           -                 160.00         5-ม.ิย.-62

15 คาตอบแทนตรวจผลงาน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน  4,200.00         -                 4,200.00       5-ม.ิย.-62

16 คาตอบแทนสอบวิทยานิพนธ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน  4,200.00         -                 4,200.00       5-ม.ิย.-62

17 คาลวงเวลา เดือน เม.ย.62 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน  1,440.00         -                 1,440.00       5-ม.ิย.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. 2562



ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

18 วัสดุวารสาร นายศุภกิตต  สายสุนทร 210.00           -                 210.00         5-ม.ิย.-62

19 คาอาหารประชุม นายศุภกิตต  สายสุนทร 1,000.00         -                 1,000.00       5-ม.ิย.-62

20 คาสอบปากเปลาขั้นสุดทาย นายศุภกิตต  สายสุนทร 3,700.00         -                 3,700.00       5-ม.ิ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 คาใชจายโครงการฝกงานนิสิตฯ นางสาวพิมพนิภา เพ็งชาง 120,000.00       -                 120,000.00       5-มิ.ย.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  5  มิถุนายน  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 1000747412 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 99,061.87            990.62           98,071.25          5-มิ.ย.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล

2 05/35 รานโคกเจริญพานิช 30,950.00            309.50           30,640.50          5-มิ.ย.-62  สถานีวิจัยลพบุรี

3 IV6205042 บริษัท เอ แอนด เอส พลาสตแพค จํากัด 192,500.00           1,799.07        190,700.93        5-มิ.ย.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

4 RG6204-30033 บริษัท เฉลิมชัยออยส จํากัด 43,173.00            403.49           42,769.51          5-มิ.ย.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

5 คาจางเหมา นายปริญญา  จัดจันทึก 2,500.00              -               2,500.00           5-มิ.ย.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

6 002/0066 หางหุนสวนจํากัด มวกเหล็กพญาเย็น ไอซ 154,400.00           1,442.99        152,957.01        5-มิ.ย.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

7 003/0138 นายนิวัติ  แมนรัมย 288,832.50           2,699.37        286,133.13        5-มิ.ย.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  5 มิถุนายน  พ.ศ. 2562
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