
 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาสอบวิทยานิพนธ นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 4,200.00         -                 4,200.00       23-ส.ค.-62

2 คาสอบวิทยานิพนธ นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 7,400.00         -                 7,400.00       23-ส.ค.-62

3 คาสอบวิทยานิพนธ นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 4,200.00         -                 4,200.00       23-ส.ค.-62

4 คาสอบวิทยานิพนธ นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 4,200.00         -                 4,200.00       23-ส.ค.-62

5 คาลวงเวลา เดือน มิ.ย.62 นายสมชัย  อนุสนธิพรเพิ่ม 4,620.00         -                 4,620.00       23-ส.ค.-62

6 คาใชจายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,580.00         -                 1,580.00       23-ส.ค.-62

7 วัสดุเชื้อเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,211.10         -                 4,211.10       23-ส.ค.-62

8 วัสดุเชื้อเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,289.60         -                 4,289.60       23-ส.ค.-62

9 วัสดุการเกษตร นางาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 3,950.00         -                 3,950.00       23-ส.ค.-62

10 คาสอบวิทยานิพนธ นางาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 4,200.00         -                 4,200.00       23-ส.ค.-62

11 คาจางเหมา นางาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 2,503.80         -                 2,503.80       23-ส.ค.-62

12 คาสอบวิทยานิพนธ นางาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 4,200.00         -                 4,200.00       23-ส.ค.-62

13 คาสอบวิทยานิพนธ นางาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 4,200.00         -                 4,200.00       23-ส.ค.-62

14 วัสดุเชื้อเพลิง นางาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 1,000.00         -                 1,000.00       23-ส.ค.-62

15 คาโทรศัพท นางาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 139.00           -                 139.00         23-ส.ค.-62

16 คาสอบวิทยานิพนธ นางาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 1,000.00         -                 1,000.00       23-ส.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  23  สิงหาคม พ.ศ. 2562



ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

17 คาอาหารวาง นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 90.00             -                 90.00           23-ส.ค.-62

18 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 100.00           -                 100.00         23-ส.ค.-62

19 คาอาหารวาง นางสาวณัฏฐิณี  ทะนะแสง 845.00           -                 845.00         23-ส.ค.-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 คาใชจายโครงการศึกษาลักษณะดินและฝกสํารวจดินภาคสนามฯ นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ 26,200.00         -                 26,200.00        23-ส.ค.-62

2 คาใชจายรวม 2 ฉบับ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 5,974.88          -                 5,974.88          23-ส.ค.-62

3 คาใชจายเดินทาง นางสุปราณี งามประสิทธิ์ 1,600.00          -                 1,600.00          23-ส.ค.-62

4 คาลวงเวลา เดือน ก.ค.62 นางประนอม คงสกุล 13,545.00         -                 13,545.00        23-ส.ค.-62

5 คาใชจายรวม 3 ฉบับ นางประนอม คงสกุล 4,960.00          -                 4,960.00          23-ส.ค.-62

6 คาใชจายรวม 4 ฉบับ นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 7,426.38          -                 7,426.38          23-ส.ค.-62

7 คาใชจายเดินทาง นายวีระยุทธ แสนยากุล 3,488.00          -                 3,488.00          23-ส.ค.-62

8 เงินเพิ่มประสบการณทํางานพนักงาน เดือน ส.ค.62 OLUWATOBI FEYISAYO ODUNUGA 10,000.00         -                 10,000.00        23-ส.ค.-62

9 คาอาหารและเครื่องดื่มโครงการฯ รวม 2 ฉบับ นายธานี ศรีวงศชัย 1,370.00          -                 1,370.00          23-ส.ค.-62

10 คาจางเหมา รวม 2 ฉบับ นางจริยพร นิยมสวัสดิ์ 5,000.00          -                 5,000.00          23-ส.ค.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  23  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 DS6207/00091 รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 3,134.00              -               3,134.00           23-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.เกษตรกลวิธาน

2 IV6208118 บริษัท เอ แอนด เอส พลาสตแพค จํากัด 192,500.00           1,799.07        190,700.93        23-ส.ค.-62 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2562
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