
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,300.00        -                1,300.00      17-ก.พ.-65
2 วัสดุงานบ้าน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,534.60        -                4,534.60      17-ก.พ.-65
3 วัสดุยานพาหนะ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 690.00          -                690.00         17-ก.พ.-65
4 ค่าล่วงเวลา เดือนธันวาคม 2564 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 12,040.00      -                12,040.00    17-ก.พ.-65
5 ค่าบริการเครือข่าย เดือนตุลาคม 2564 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.25        -                1,059.25      17-ก.พ.-65
6 ค่าบริการเครือข่าย เดือนตุลาคม 2664 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 524.25          -                524.25         17-ก.พ.-65
7 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,800.00        -                4,800.00      17-ก.พ.-65
8 ค่าบริการเครือข่าย เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 541.96          -                541.96         17-ก.พ.-65
9 ค่าบริการเครือข่าย เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.25        -                1,059.25      17-ก.พ.-65
10 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,785.00        -                1,785.00      17-ก.พ.-65
11 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 3,000.00        -                3,000.00      17-ก.พ.-65
12 ค่าโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกายน 2564 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50          -                267.50         17-ก.พ.-65
13 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน 2564 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00        -                1,284.00      17-ก.พ.-65
14 ค่าตอบแทนวิทยากร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 37,800.00      -                37,800.00    17-ก.พ.-65
15 ค่าโทรศัพท์ เดือนธันวาคม 2564 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50          -                267.50         17-ก.พ.-65
16 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนธันวาคม 2564 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00        -                1,284.00      17-ก.พ.-65
17 ค่าเบ้ียประกันรถยนต์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 2,981.02        -                2,981.02      17-ก.พ.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   17 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าเบ้ียประกันรถยนต์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,845.41        -                7,845.41      17-ก.พ.-65
19 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,475.00        -                7,475.00      17-ก.พ.-65
20 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,150.00        -                7,150.00      17-ก.พ.-65
21 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 6,825.00        -                6,825.00      17-ก.พ.-65
22 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,350.00        -                1,350.00      17-ก.พ.-65
23 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 11,545.70      -                11,545.70    17-ก.พ.-65
24 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,040.00        -                1,040.00      17-ก.พ.-65
25 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,520.00        -                1,520.00      17-ก.พ.-65
26 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,760.00        -                1,760.00      17-ก.พ.-65
27 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,280.00        -                1,280.00      17-ก.พ.-65
28 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,040.00        -                1,040.00      17-ก.พ.-65
29 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 16,071.40      -                16,071.40    17-ก.พ.-65
30 วัสดุการแพทย์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 9,000.00        -                9,000.00      17-ก.พ.-65



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

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 คา่จา้งเหมา เดอืนมกราคม 2565 นางสาวนทัธมน ก าเนิดบุญ 11,500.00       115.00           11,385.00       17-ก.พ.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   17 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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

 
    
 -                   

ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 2200009716 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 62,637.80           585.40         62,052.40        17-ก.พ.-65
2 22/01086 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 763.45               7.14             756.31            17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
3 ค่าเบ้ียประกัน บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 40,115.37           374.91         39,740.46        17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
4 22000041 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 41,600.00           388.79         41,211.21        17-ก.พ.-65
5 6502039 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท แอนด์ซัพลาย จ ากัด 2,542.86             23.77           2,519.09          17-ก.พ.-65
6 6502040 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท แอนด์ซัพลาย จ ากัด 3,145.80             29.40           3,116.40          17-ก.พ.-65
7 01/019 ร้านอุดมพาณิชย์ 4,071.35             38.05           4,033.30          17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
8 01/021 ร้านอุดมพาณิชย์ 2,236.30             20.90           2,215.40          17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
9 650201-0220 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 22,871.25           213.75         22,657.50        17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
10 650201-0219 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 2,024.44             18.92           2,005.52          17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
11 650201-000076 บริษัท ย่ิงเจริญ โฮมมาร์ท ปากช่อง จ ากัด 3,920.00             36.64           3,883.36          17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
12 65020032 บริษัท คูโบต้าอีสาน จ ากัด 1,944.00             18.17           1,925.83          17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
13 65/0010 บริษัท กาเซีย จ ากัด 6,955.00             65.00           6,890.00          17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ
14 65020011 บริษัท อ านาจการยาง จ ากัด 1,959.71             18.32           1,941.39          17-ก.พ.-65
15 650115001 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ 1,797.60             16.80           1,780.80          17-ก.พ.-65 ยังใม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  17 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565



ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
16 110/5027 บริษัท อิคาริ-ไทย จ ากัด 2,140.00             20.00           2,120.00          17-ก.พ.-65
17 วัสดุ นายพูนชัย แซ่อุย 79,800.00           798.00         79,002.00        17-ก.พ.-65


