
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญนิเทศฝกงาน นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 1,600.00         -                 1,600.00       1-ส.ค.-62

2 คาพวงหรีด นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 800.00           -                 800.00         1-ส.ค.-62

3 คาลวงเวลา เดือน พ.ค.62 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 2,500.00         -                 2,500.00       1-ส.ค.-62

4 คาโทรศัพท เดือน พ.ค.62 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 101.65           -                 101.65         1-ส.ค.-62

5 คาโทรศัพท เดือน พ.ค.62 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 105.93           -                 105.93         1-ส.ค.-62

6 คาบริการเครือขาย เดือน พ.ค.62 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 963.00           -                 963.00         1-ส.ค.-62

7 คาบริการเครือขาย เดือน พ.ค.62 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 963.00           -                 963.00         1-ส.ค.-62

8 คาบริการเครือขาย เดือน พ.ค.62 นางสาวนิภา  เขื่อนควบ 963.00           -                 963.00         1-ส.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  1  สิงหาคม 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 คาใชจายสนับสนุนสวนตางทุนมหาวิทยาลัยฯ เพื่ออาเซียนฯ นายศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 35,350.00         -                 35,350.00        1-ส.ค.-62

2 คาลวงเวลา เดือน มิ.ย.62 นายสุขสันต พันธทอน 50,435.00         -                 50,435.00        1-ส.ค.-62

3 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒพิเศษ เดือน มิ.ย.62 นายสรรเสริญ จําปาทอง 21,000.00         2,100.00          18,900.00        1-ส.ค.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  1  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 TPK017/2562 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จํากัด 45,600.00            456.00           45,144.00          1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

2 TPK016/2562 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จํากัด 61,300.00            613.00           60,687.00          1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

3 IV/ACP19/06014 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 13,570.50            126.83           13,443.67          1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

4 NV6206006 บริษัท นาโน แฮปปเฮาส จํากัด 2,407.50              22.50            2,385.00           1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

5 NV6206005 บริษัท นาโน แฮปปเฮาส จํากัด 6,018.75              56.25            5,962.50           1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

6 046/2289 บริษัท อํานาจการยาง จํากัด 460.10                -               460.10              1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

7 IV6206/1260 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 2,920.00              -               2,920.00           1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

8 050/2456 หางหุนสวนจํากัด ลิ้มพงหลี วิทยุโทรทัศน 856.00                8.00              848.00              1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

9 003/0120 รานเจริญมอเตอร 2,846.20              -               2,846.20           1-ส.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

10 028/1392 สมชัยอะไหลยนต 400.00                -               400.00              1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

11 028/1388 สมชัยอะไหลยนต 1,110.00              -               1,110.00           1-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

12 คาซอมแซม นายแกน  เดชพร 7,300.00              -               7,300.00           1-ส.ค.-62  ศูนยวิจัยขาวโพดฯ

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2562
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