
ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาลวงเวลา เดือนกันยายน 2564 นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 16,700.00 -                 16,700.00 11-พ.ย.-64

2 คาสอบวิทยานิพนธ นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 1,300.00 -                 1,300.00 11-พ.ย.-64

3 วัสดุสํานักงาน นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 865.00 -                 865.00 11-พ.ย.-64

4 วัสดุงานบาน นางสาวสุภาภรณ  เลิศศิร ิ(ภาควิชาสงเสริมฯ) 457.00 -                 457.00 11-พ.ย.-64

5 คาเบี้ยประกันภัย นางสาวสุภาภรณ  เลิศศิร ิ(ภาควิชาสงเสริมฯ) 460.00 -                 460.00 11-พ.ย.-64

6 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวสุภาภรณ  เลิศศิร ิ(ภาควิชาสงเสริมฯ) 70.00 -                 70.00           11-พ.ย.-64

7 คาตอบแทน TOR นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,800.00 -                 4,800.00 11-พ.ย.-64

8 คาตอบแทนประกวดราคา นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 12,000.00 -                 12,000.00 11-พ.ย.-64

9 คาจางเหมา เดือนกันยายน 2564 นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (สถานีวิจัยทับกวาง) 6,500.00 -                 6,500.00 11-พ.ย.-64

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี :

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

แจงเร่ืองการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที ่   11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1.  บุคคลจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีตามที่ไดแจงรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผาน http://www.agr.ku.ac.th  หัวขอ แจงรับเช็ค

2. ทางการเงินคณะเกษตรจะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที่จายใหกับบุคคลที่ถูกหักภาษ ีและมารับใบภาษีหัก ณ ที่จายไดที่งานการเงินคณะเกษตร

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

1 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยฯี ครงัท ี1 นายสุดสายสนิ แกวเรือง 1,500.00 -                 1,500.00          11-พ.ย.-64

2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยฯี ครงัท ี1 นางสาวทพิยม์นต์ ใยเกษ 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

3 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยฯี ครงัท ี1 นายพลัลภ วงศคํา 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยฯี ครงัท ี1 นางสาวอรวรรณ คําดี 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

5 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยฯี ครงัท ี1 นายทศพล ตูธนสาร 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

6 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยฯี ครงัท ี1 นายวริตัน์ สุมน 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

7 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยฯี ครงัท ี1 นายลือศักดิ์ บุตรเหล 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

8 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี1 นายสุดสายสนิ แกวเรือง 1,850.00 -                 1,850.00          11-พ.ย.-64

9 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี1 นางสาวทพิยม์นต์ ใยเกษ 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

10 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี1 นายพัลลภ วงศคํา 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

11 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี1 นายทศพล ตูธนสาร 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

12 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี1 นายวิรัตน สุมน 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

13 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี1 นายลือศักดิ์ บุตรเหล 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

14 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี2 นายสุดสายสิน แกวเรือง 1,850.00 -                 1,850.00          11-พ.ย.-64

15 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี2 นางสาวทิพยมนต ใยเกษ 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

16 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี2 นายพัลลภ วงศคํา 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

17 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี2 นางสาวอรวรรณ คําดี 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

18 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี2 นายทศพล ตูธนสาร 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

19 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี2 นายวิรัตน สุมน 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเลก็ทรอนิกส

วันที ่   11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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



ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

จายให

20 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงโรงเรอืนทดสอบสมรรถภาพฯ ครงัท ี2 นายลือศักดิ์ บุตรเหล 1,550.00 -                 1,550.00          11-พ.ย.-64

21 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นางสาววอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,500.00 -                 1,500.00          11-พ.ย.-64

22 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นางพัชรียา บุญกอแกว 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

23 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นายณัฎฐ พิชกรรม 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

24 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นายศุภกิตต สายสุนทร 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

25 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นายอนุสรณ เชื้อสามารถ 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

26 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นายทศพล ตูธนสาร 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

27 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นายณัฐพล ชนานุกุล 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

28 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นายภัทร ภิญชวนิชย 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

29 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร ครงัท ี1 นายวิทยา ดวงโพนทัน 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

30 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายดํารงวุฒิ ออนวิมล 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

31 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวสุจินต เจนวีรวัฒน 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

32 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายสงกรานต คุมกลาง 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

33 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

34 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายปราโมช บุณยะตุลานนท 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

35 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

36 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

37 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นางสาวศราวดี ปานจับ 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

38 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายณัฐพล ชนานุกุล 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

39 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นางสมพิศ ชยันโต 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

40 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

41 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายธนูศักดิ์ ชางเยาว 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

42 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

43 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นางสาวปรียานุช จุลกะ 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

44 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นายปยะพงษ ศรีวงษราช 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

45 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นายสงกรานต คุมกลาง 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

46 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นางสมพิศ ชยันโต 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

47 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

48 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นายธนูศักดิ์ ชางเยาว 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64



ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

จายให

49 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

50 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นายสงกรานต คุมกลาง 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

51 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นายสรดิษฐ เอี่ยมชู 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

52 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นางสมพิศ ชยันโต 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

53 ค่าตอบแทนกรรมการ e-bidding โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

54 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวสุจินต เจนวีรวัฒน 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

55 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายทรงยศ โชติชุติมา 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

56 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

57 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายนพ ตัณมุขยกุล 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

58 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ นางสาวพัชรียา บุญกอแกว 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

59 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ นายณัฐพล ชนานุกุล 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

60 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

61 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจา้งก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ นายลือศักดิ์ บุตรเหล 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

62 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

63 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นายศุภกิตต สายสุนทร 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

64 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

65 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงอาคารคณะเกษตร นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 1,200.00 -                 1,200.00          11-พ.ย.-64

66 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นางสาวพัชรียา บุญกอแกว 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

67 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นายอนุสรณ เชื้อสามารถ 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

68 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นางสมพิศ ชยันโต 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

69 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นายวิทยา จินดาหลวง 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

70 ค่าตอบแทนกรรมการ TOR โครงการประกวดราคาจ้างก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ นายแสงอรุณ หอมกลุน 2,400.00 -                 2,400.00          11-พ.ย.-64

71 ค่าจ้างเหมา เดอืน ตลุาคม 2564 นายจรัญ หินทอง 9,000.00 -                 9,000.00          11-พ.ย.-64

72 ค่าจ้างเหมา เดอืน ตลุาคม 2564 นางสาวปภาวรินทร เปาปา 15,000.00 150.00 14,850.00 11-พ.ย.-64

73 ค่าจ้างเหมา เดอืน ตลุาคม 2564 นายสมบูรณ สนธิเณร 9,300.00 -                 9,300.00          11-พ.ย.-64



แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1.  บริษัทฯ จะไดรับเงินโอนเขาบัญชีตามท่ีไดแจงรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผาน http://www.agr.ku.ac.th  หัวขอ แจงรับเช็ค

2. บริษัทฯ นําใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือช่ือผูรับเงินมาพรอมแลวตามเลขท่ีใบแจงหน้ีมาสงใหกับงานการเงินคณะเกษตร

3. เม่ืองานการเงินคณะเกษตรไดรับใบเสร็จรับเงินแลว จะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับทางบริษัทฯ

ลําดับ เลขที่ใบแจงหนี้ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ หนวยงาน

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 คาจางเหมา นายธนฤทธิ ์ หริ่มรัชดา 4,500.00 - 4,500.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

2 64209 บริษัท อินโนเวชั่น แม็ชชิ่ง จํากัด 26,750.00 250.00 26,500.00 11-พ.ย.-64 ภ.ปฐพีวิทยา

3 64-1262 บริษัท เอส.ไอ เทคโนโลยี จํากัด 5,136.00 48.00 5,088.00           11-พ.ย.-64 ภ.ปฐพีวิทยา

4 คืนเงินค้ําประกัน 12/64 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตตอล ซินเนอรจ ีจํากัด 2,400.00 - 2,400.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

5 คืนเงินค้ําประกัน 25/64 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตตอล ซินเนอรจ ีจํากัด 6,000.00 - 6,000.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

6 คืนเงินค้ําประกัน 18/64 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตตอล ซินเนอรจ ีจํากัด 1,200.00 - 1,200.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

7 คืนเงินค้ําประกัน 17/64 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตตอล ซินเนอรจ ีจํากัด 3,000.00 - 3,000.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

8 000568 รานเล็กสมบูรณ 14,300.00 143.00 14,157.00 11-พ.ย.-64 ภ.พืชไรนา

9 คืนเงินค้ําประกัน 24/64 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พารท แอนด ซัพพลาย จํากัด 3,600.00 - 3,600.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

10 คืนเงินค้ําประกัน 22/64 บริษัท คอนเน็คมี 2018 จํากัด 4,950.00 - 4,950.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

11 คืนเงินค้ําประกัน 19/64 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอรการด จํากัด 17,963.00 -               17,963.00 11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

12 คืนเงินค้ําประกัน 21/64 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอรการด จํากัด 25,000.00 -               25,000.00 11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

13 คืนเงินค้ําประกัน 15/64 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอรการด จํากัด 9,113.00 - 9,113.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

14 คืนเงินค้ําประกัน 13/64 บริษัท ดีพรอม ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 1,284.00 - 1,284.00           11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

15 36989 หางหุนสวนจํากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 4,665.20 #VALUE! 11-พ.ย.-64 ยังไมมีใบเสร็จ สํานักงานเลขานุการ

16 195/9743 นายกฤษฎา  ศรีสวัสดิ์ 12,091.00 113.00 11,978.00 11-พ.ย.-64 สํานักงานเลขานุการ

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที ่:

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันท่ี   11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564


