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

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน ภาษีหัก จ านวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
1 เงนิชดเชยเกษยีณอายพุนกังานเงนิรายได ้ประจ าปี 2564 นายไพโรจน์ สร้อยแสง 101,280.00      1,182.00        100,098.00     21-ก.พ.-65

จ่ายให้

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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

 
    
    

ล าดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ายให้ จ านวนเงิน ภาษีหัก จ านวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่าย หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
1 2022000030 บริษัท คอนเน็คมี 2018 จ ากัด 3,745.00             35.00           3,710.00          21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
2 2022000017 บริษัท คอนเน็คมี 2018 จ ากัด 1,605.00             15.00           1,590.00          21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
3 641102 บริษัท 3ช. ช านาญช่าง จ ากัด 125,000.00         1,168.22       123,831.78       21-ก.พ.-65
4 เงินค้ าประกันสัญญา บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากัด 3,553.00             -              3,553.00          21-ก.พ.-65  
5 22/01087 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 957.65               8.95             948.70            21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
6 6502/0493 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 21,000.00           196.26         20,803.74        21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
7 6502/0323 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 38,100.00           356.08         37,743.92        21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
8 6502/0321 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 33,755.00           315.47         33,439.53        21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
9 6502/0319 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 670.00               6.26             663.74            21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
10 006/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 97,200.00           972.00         96,228.00        21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
11 005/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 90,000.00           900.00         89,100.00        21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
12 007/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 96,400.00           964.00         95,436.00        21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
13 008/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 94,500.00           945.00         93,555.00        21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
14 650203-0135 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 2,996.00             28.00           2,968.00          21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
15 650207-0004 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 13,970.99           130.57         13,840.42        21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :
ติดต่อได้ท่ี  :  งานการเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565



ล าดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ายให้ จ านวนเงิน ภาษีหัก จ านวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่าย หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
16 650207-0010 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 8,025.00             75.00           7,950.00          21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
17 77308208 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 1,961.66             18.33           1,943.33          21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
18 77308206 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 4,922.00             46.00           4,876.00          21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
19 77308207 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 2,140.00             20.00           2,120.00          21-ก.พ.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ


