
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 คาลงทะเบียนประชุมวิชาการ นางสาวปริยานุช จุลกะ 4,100.00          -                 4,100.00          7-ส.ค.-62

2 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน ก.ค.62 นางสาวสุจินต เจนวีรวัฒน 2,000.00          200.00            1,800.00          7-ส.ค.-62

3 เงินประจําตําแหนงหัวหนาภาคฯ เดือน ก.ค.62 นายปยะ กิตติภาดากุล 5,600.00          560.00            5,040.00          7-ส.ค.-62

4 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน ก.ค.62 นางสาวภัศจี คงศีล 2,000.00          200.00            1,800.00          7-ส.ค.-62

5 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นายชัยชนะ คําสักดี 9,000.00          -                 9,000.00          7-ส.ค.-62

6 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นายนันทวัฒน อินทะรุณ 9,000.00          -                 9,000.00          7-ส.ค.-62

7 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางสาวนภวงศ ภาวะโสภณ 20,000.00         200.00            19,800.00         7-ส.ค.-62

8 คาใชจายโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรฯ กิจกรรมยอยที่ 3 นายพิชัย ทองดีเลิศ 4,300.00          -                 4,300.00          7-ส.ค.-62

9 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางจริยพร นิยมสวัสดิ์ 2,500.00          -                 2,500.00          7-ส.ค.-62

10 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางอรษา เสมแยม 8,000.00          -                 8,000.00          7-ส.ค.-62

11 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นายอนุชา อัปมะเย 7,000.00          -                 7,000.00          7-ส.ค.-62

12 คาใชจายเดินทาง นายปรเมศ แสนยากุล 1,128.00          -                 1,128.00          7-ส.ค.-62

13 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางจริยพร นิยมสวัสดิ์ 2,500.00          -                 2,500.00          7-ส.ค.-62

14 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางสุพิน ถนอมสุข 7,840.00          -                 7,840.00          7-ส.ค.-62

15 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางสมศรี แสงสุขใส 9,000.00          -                 9,000.00          7-ส.ค.-62

16 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางลําพึง กลิ่นศรีสุข 9,000.00          -                 9,000.00          7-ส.ค.-62

17 คาจางเหมา เดือน ก.ค.62 นางดวงจันทร ทองหนู 12,000.00         120.00            11,880.00         7-ส.ค.-62

18 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน ก.ค.62 นางศิริพร เรียบรอย คิม 4,000.00          400.00            3,600.00          7-ส.ค.-62

19 เงินประจําตําแหนงรองหัวหนาภาคฯ เดือน ก.ค.62 นางนองนุช ศิริวงศ 4,000.00          400.00            

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  7  สิงหาคม  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 155400 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 36,000.00            336.45           35,663.55          7-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

2 7019317 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,445.93              22.86            2,423.07           7-ส.ค.-62 ภ.ปฐพีวิทยา

3 5/36 รานโคกเจริญ 8,500.00              85.00            8,415.00           7-ส.ค.-62 สถานีวิจัยลพบุรี

4 5/37 รานโคกเจริญ 6,300.00              63.00            6,237.00           7-ส.ค.-62 สถานีวิจัยลพบุรี

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2562
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