
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

1 004/0158 นายนิวัติ  แมนรัมย 3,500.00              -               3,500.00           9-ส.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

2 RG6207-17004 บริษัท เฉลิมชัยออยส จํากัด 60,885.00            569.02           60,315.98          9-ส.ค.-62 ศูนยวิจัยขาวโพด

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562



 

   

  

ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาไปรษณีย เดือน มิ.ย.62 นายธานินทร คงศิลา 268.00           -                 268.00         9-ส.ค.-62

2 คาสอบวิทยานิพนธ นายธานินทร คงศิลา 1,000.00         -                 1,000.00       9-ส.ค.-62

3 คาสอบวิทยานิพนธ นายธานินทร คงศิลา 1,000.00         -                 1,000.00       9-ส.ค.-62

4 คาสอบวิทยานิพนธ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 4,200.00         -                 4,200.00       9-ส.ค.-62

5 คาสอบวิทยานิพนธ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 7,400.00         -                 7,400.00       9-ส.ค.-62

6 คาอาหารวาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 1,170.00         -                 1,170.00       9-ส.ค.-62

7 คาซอมแซม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 4,800.00         -                 4,800.00       9-ส.ค.-62

8 วัสดุสํานักงาน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 1,035.00         -                 1,035.00       9-ส.ค.-62

9 คากระเชา นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 2,200.00         -                 2,200.00       9-ส.ค.-62

10 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 83.00             -                 83.00           9-ส.ค.-62

11 คาบัตรเติมเงิน นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 2,000.00         -                 2,000.00       9-ส.ค.-62

12 คาอาหารวาง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 79.00             -                 79.00           9-ส.ค.-62

13 คาพวงหรีด นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 900.00           -                 900.00         9-ส.ค.-62

14 คาเบี้ยประชุม นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 3,500.00         -                 3,500.00       9-ส.ค.-62

15 คาเบี้ยประกันภัย นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 200.00           -                 200.00         9-ส.ค.-62

16 คาเบี้ยประกันภัย นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 3,311.65         -                 3,311.65       9-ส.ค.-62

17 คาจางเหมา นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 2,500.00         -                 2,500.00       9-ส.ค.-62

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2562



ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

18 คาเบี้ยประกันภัย นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 5,155.26         -                 5,155.26       9-ส.ค.-62

19 คาสอบวิทยานิพนธ นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 4,200.00         -                 4,200.00       9-ส.ค.-62

20 วัสดุเชื้อเพลิง นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 1,900.00         -                 1,900.00       9-ส.ค.-62

21 คาสอบวิทยานิพนธ นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 4,200.00         -                 4,200.00       9-ส.ค.-62

22 คาอาหารวาง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 1,415.00         -                 1,415.00       9-ส.ค.-62

23 คาอาหารวาง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 90.00             -                 90.00           9-ส.ค.-62

24 คาอาหารวาง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 1,700.00         -                 1,700.00       9-ส.ค.-62

25 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 90.00             -                 90.00           9-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 สัญญายืมเงิน นางสาวทิพธิดา ทิพยคงคา 12,000.00         -                 12,000.00         9-ส.ค.-62

2 คาใชจายเดินทาง นางกานตสุดา วันจันทึก 4,000.00          -                 4,000.00          9-ส.ค.-62

3 คาใชจายเดินทาง นางทิพากร มวงถึก 14,130.00         -                 14,130.00         9-ส.ค.-62

4 คาใชจายโครงการพัฒนาความรวมมือระหวางนิสิตฯ นางสาวปฐวิภา สงกุมาร 5,000.00          -                 5,000.00          9-ส.ค.-62

5 คาใชจายโครงการเรียนการสอน รายวิชาเกษตรศาสตรทั่วไป นายสุดสายสิน แกวเรือง 36,000.00         -                 36,000.00         9-ส.ค.-62

6 คาใชจายสนับสนุนงบประมาณจาก APMEN รายการจัดอบรมดานกีฎวิทยาฯ นางสาวรัชฎาวรรณ เงินกลั่น 197,350.00       -                 197,350.00       9-ส.ค.-62

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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