
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 คา่จา้งเหมาขนกิง่ไม้ นายทศพล ตู้ธนสาร 500.00             -                 500.00            5-ก.พ.-63
2 คา่ใชจ่้ายเดนิทาง นายสมชยั อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 40,510.00         -                 40,510.00        5-ก.พ.-63

3 คา่จา้งเหมา เดอืน ธ.ค.62 นางสาวนภวงศ์ ภาวะโสภณ 20,000.00         200.00            19,800.00        5-ก.พ.-63

4 คา่ใชจ่้าย รวม 2 ฉบบั นายประพนธ์ บุญร าพรรณ 4,676.00          -                 4,676.00          5-ก.พ.-63

5 คา่ใชจ่้าย รวม 4 ฉบบั นางประนอม คงสกุล 8,749.80          -                 8,749.80          5-ก.พ.-63

6 คา่ใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพนสิติ ภาคปลาย ปี 2562 นางอัณณ์ชญาน์ มงคลพฤกษ์ 100,000.00       -                 100,000.00       5-ก.พ.-63

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  5  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 IV630113-0172 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 1,305.40              12.20            1,293.20           5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
2 IV630113-0174 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 1,712.00              16.00            1,696.00           5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
3 IV630113-0173 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 10,631.52            99.36            10,532.16          5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
4 IV630116-0132 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 35,392.39            330.77           35,061.62          5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
5 IV630116-0131 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 42,222.20            394.60           41,827.60          5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
6 INV-000444 บริษัท อ านาจการยาง จ ากัด 2,056.01              19.22            2,036.79           5-ก.พ.-63 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
7 INV-000443 บริษัท อ านาจการยาง จ ากัด 9,800.00              91.59            9,708.41           5-ก.พ.-63 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
8 1501631 บริษัท แอบโซลูท พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ด จ ากัด 3,210.00              30.00            3,180.00           5-ก.พ.-63 ภ.ปฐพีวิทยา
9 138/06891 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยมงคลฮาร์ดแวร์ 21,005.00            196.31           20,808.69          5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
10 RI 19001465 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 41,600.00            388.79           41,211.21          5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
11 51/2526 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทคนิค กลการ เชียงใหม่ 18,532.40            173.20           18,359.20          5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ สถานีวิจัยดอยปุย
12 DS6301/00028 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 1,230.00              -                1,230.00           5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.เกษตรกลวิธาน
13 DS6301/00025 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 4,512.00              -                4,512.00           5-ก.พ.-63 ส านักงานเลขานุการ
14 DN6212-0955 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 29,000.00            271.03           28,728.97          5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นา
15 02/0086 ร้านพรเจริญ 1,640.00              -                1,640.00           5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.กีฏวิทยา
16 02/0088 ร้านพรเจริญ 3,367.00              -                3,367.00           5-ก.พ.-63 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
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