
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

1 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นายสุขสันต์  พันทอน 480.00           -                480.00         4-ก.พ.-63

2 ค่าอาหารโครงการ นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 8,000.00         -                8,000.00       4-ก.พ.-63

3 วัสดุบรรจุภัณฑ์ นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 800.00           -                800.00         4-ก.พ.-63

4 วัสดุก่อสร้าง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 1,465.00         -                1,465.00       4-ก.พ.-63

5 วัสดุส านักงาน นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 1,060.00         -                1,060.00       4-ก.พ.-63

6 วัสดุบริโภค นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 4,200.00         -                4,200.00       4-ก.พ.-63

7 วัสดุก่อสร้าง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 1,600.00         -                1,600.00       4-ก.พ.-63

8 วัสดุก่อสร้าง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 680.00           -                680.00         4-ก.พ.-63

9 ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.62 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 847.72           -                847.72         4-ก.พ.-63

10 วัสดุงานบ้าน นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 749.00           -                749.00         4-ก.พ.-63

11 เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าฯ นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 2,000.00         200.00            1,800.00       4-ก.พ.-63

12 ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค.62 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 853.86           -                853.86         4-ก.พ.-63

13 วัสดุส านักงาน นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 330.00           -                330.00         4-ก.พ.-63

14 วัสดุก่อสร้าง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 425.00           -                425.00         4-ก.พ.-63

15 วัสดุไฟฟ้า นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 4,026.00         -                4,026.00       4-ก.พ.-63

16 ค่าล่วงเวลา เดือน พ.ย.62 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ 12,800.00       -                12,800.00     4-ก.พ.-63

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

ติดต่อได้ท่ี  :  งำนกำรเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   4  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บุคคลจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ แจ้งรับเช็ค
2.  ทางการเงินคณะเกษตรจะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับบุคคลท่ีถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได้ท่ีงานการเงินคณะเกษตร

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 คา่ใชจ่้ายกจิกรรมในการน าเครอืขา่ยภายนอกเขา้มามสีว่นร่วมการเรยีนการสอนฯ นายปิตพิงษ์ โตบันลือภพ 50,000.00         -                 50,000.00        4-ก.พ.-63

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  4  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

ติดต่อได้ท่ี  :  งำนกำรเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บริษัทฯ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ แจ้งรับเช็ค
2.  บริษัทฯ น าใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือช่ือผู้รับเงินมาพร้อมแล้วตามเลขท่ีใบแจ้งหน้ีมาส่งให้กับงานการเงินคณะเกษตร
3.  เม่ืองานการเงินคณะเกษตรได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับทางบริษัทฯ  

    
    

ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ หน่วยงาน
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 6212012 บริษัท ต้นจ่ัน มัตติมีเดีย จ ากัด 231,120.00           2,160.00        228,960.00        4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
2 DS6212/00011 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 2,967.00              -                2,967.00           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
3 DS6212/00033 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 1,245.00              -                1,245.00           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
4 DS6212/00068 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 1,031.00              -                1,031.00           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ภ.เกษตรกลวิธาน
5 710141463 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 378.56                 3.54              375.02              4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ สถานีวิจัยลพบุรี
6 710151289 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 300.04                 2.80              297.24              4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
7 REP19-06461 บริษัท โตโยต้า บัสส์ จ ากัด 13,942.10            13,942.10          4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ภ.พืชไร่นา
8 32582 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 6,099.00              57.00            6,042.00           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
9 IV/ACP19/12053 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 2,100.95              19.64            2,081.31           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ภ.ส่งเสริมฯ
10 15/0701 ร้าน เอ็ม เอ็น สโตร์ 3,365.00              -                3,365.00           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ส่วนกลางศูนย์ฯ
11 054/2668 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ิมพงหลี วิทยุโทรทัศน์ 22,470.00            210.00           22,260.00          4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
12 TI630107-000021 บริษัท ย่ิงเจริญ โฮมมาร์ท ปากช่อง จ ากัด 7,728.00              72.22            7,655.78           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
13 IV 6301041 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 2,594.75              24.25            2,570.50           4-ก.พ.-63 ภ.คหกรรมศาสตร์
14 102/4645 บริษัท อิคาริ-ไทย จ ากัด 2,140.00              20.00            2,120.00           4-ก.พ.-63 ภ.คหกรรมศาสตร์
15 03/0117-118 ร้านยุทธวิทยา 5,350.00              -                5,350.00           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ภ.ปฐพีวิทยา
16 IV6301/0328 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 3,435.00              32.10            3,402.90           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
17 IV6301/0332 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 2,479.00              23.17            2,455.83           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
18 IV630107-0067 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 4,666.27              43.61            4,622.66           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
19 IV630107-0069 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 1,075.35              10.05            1,065.30           4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :
ติดต่อได้ท่ี  :  งำนกำรเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  4  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563



ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ หน่วยงาน
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
20 IV630107-0029 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 21,614.00            202.00           21,412.00          4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
21 0538 ร้านอุดมพาณิชย์ 1,712.00              -                1,712.00           4-ก.พ.-63 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
22 0537 ร้านอุดมพาณิชย์ 4,510.05              4,510.05           4-ก.พ.-63 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
23 030/1469 สมชัยอะไหล่ยนต์ 11,050.00            103.27           10,946.73          4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
24 030/1470 สมชัยอะไหล่ยนต์ 18,000.00            168.23           17,831.77          4-ก.พ.-63 ยังไม่ได้ใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด


