
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาอาหารและอาหารวาง นายธานินทร คงศิลา 780.00           -                 780.00         7-พ.ค.-62

2 คาใชจายเดินทาง นายธานินทร คงศิลา 3,060.00         -                 3,060.00       7-พ.ค.-62

3 คาจางเหมาทําความสะอาด นายธานินทร คงศิลา 5,500.00         -                 5,500.00       7-พ.ค.-62

4 คาลวงเวลา เดือน มี.ค.62 นายธานินทร คงศิลา 3,360.00         -                 3,360.00       7-พ.ค.-62

5 คาไปรษณีย เดือน มี.ค.62 นายธานินทร คงศิลา 64.00             -                 64.00           7-พ.ค.-62

6 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,820.00         -                 1,820.00       7-พ.ค.-62

7 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,780.00         -                 1,780.00       7-พ.ค.-62

8 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 3,200.00         -                 3,200.00       7-พ.ค.-62

9 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,340.00         -                 1,340.00       7-พ.ค.-62

10 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,500.00         -                 1,500.00       7-พ.ค.-62

11 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 980.00           -                 980.00         7-พ.ค.-62

12 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,500.00         -                 1,500.00       7-พ.ค.-62

13 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,300.00         -                 1,300.00       7-พ.ค.-62

14 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,300.00         -                 1,300.00       7-พ.ค.-62

15 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 2,040.00         -                 2,040.00       7-พ.ค.-62

16 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,760.00         -                 1,760.00       7-พ.ค.-62

17 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,740.00         -                 1,740.00       7-พ.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562



ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

18 คาซอมแซมรถยนต นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 3,119.05         -                 3,119.05       7-พ.ค.-62

19 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 2,860.00         -                 2,860.00       7-พ.ค.-62

20 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,500.00         -                 1,500.00       7-พ.ค.-62

21 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,540.00         -                 1,540.00       7-พ.ค.-62

22 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 2,460.00         -                 2,460.00       7-พ.ค.-62

23 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,140.00         1,140.00       7-พ.ค.-62

24 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,820.00         1,820.00       7-พ.ค.-62

25 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,580.00         1,580.00       7-พ.ค.-62

26 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 480.00           480.00         7-พ.ค.-62

27 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,480.00         1,480.00       7-พ.ค.-62

28 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,500.00         1,500.00       7-พ.ค.-62

29 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,580.00         1,580.00       7-พ.ค.-62

30 คาใชจายเดินทาง นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ  (สถานีวิจัยปากชอง) 1,920.00         1,920.00       7-พ.ค.-62



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 1000701980 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 99,991.37            999.91           98,991.46          7-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล

2 1000713993 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 97,724.37            977.25           96,747.12          7-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล

3 IV6204128 บริษัท เอ.แอนด เอส.พลาสแพค จํากัด 192,500.00           1,799.07        190,700.93        7-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

4 IV6204033 บริษัท เอ.แอนด เอส.พลาสแพค จํากัด 192,500.00           1,799.07        190,700.93        7-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

5 03434 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 4,670.00              -               4,670.00           7-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.เกษตรกลวิธาน

6 03432 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 2,770.00              -               2,770.00           7-พ.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.เกษตรกลวิธาน

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
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