
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

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

2. ทางการเงินคณะเกษตรจะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับบุคคลที่ถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ท่ีจายไดท่ีงานการเงินคณะเกษตร

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

1 ค่าจ้างเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2564 นายวชิยั ทิพยมนต 5,250.00 52.50 5,197.50 8-ธ.ค.-64

2 ค่าจ้างเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2564 นายพนัส น้ําสุวรรณ 5,250.00 52.50 5,197.50 8-ธ.ค.-64

3 ค่าจ้างเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2564 นางสมศรี แสงสุขใส 9,900.00 99.00 9,801.00 8-ธ.ค.-64

4 ค่าจ้างเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2564 นางสาวรุจริา เอี่ยมจํารูญ 8,500.00 85.00 8,415.00 8-ธ.ค.-64

5 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายวทิยา จินดาหลวง 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

6 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายภทัร ภิญชวนิชย 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

7 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายลือศักดิ์ บุตรเหล 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

8 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายวรีชยั มัธยัสถถาวร 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

9 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายวทิยา ดวงโพนทัน 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

10 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นางสาวพัชรียา บุญกอแกว 1,500.00 -                 1,500.00 8-ธ.ค.-64

11 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายสุดสายสิน แกวเรือง 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

12 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

13 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นางพรรณวดี โสพรรณรัตน 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

14 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายณัฎฐ พิชกรรม 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

15 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายปรีดา สามงามยา 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

16 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายอนุสรณ เชื้อสามารถ 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

17 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายพชรนนท ทัศนภักดี 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

18 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี1 นายทศพล ตูธนสาร 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

19 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นางสาวพัชรียา บุญกอแกว 1,500.00 -                 1,500.00 8-ธ.ค.-64

20 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายสุดสายสิน แกวเรือง 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันท่ี   8 ธันวาคม  พ.ศ. 2564

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที ่:

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



ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

จายให

21 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

22 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นางพรรณวดี โสพรรณรัตน 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

23 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายณัฎฐ พิชกรรม 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

24 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นางสาวพัชรวิภา ใจจักรคํา 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

25 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายสุวิทย เจิมสวัสดิ์พงษ 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

26 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายปรีดา สามงามยา 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

27 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายอนุสรณ เชื้อสามารถ 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

28 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายพชรนนท ทัศนภักดี 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

29 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายทศพล ตูธนสาร 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

30 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายวทิยา จินดาหลวง 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

31 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายภทัร ภิญชวนิชย 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

32 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายลือศักดิ์ บุตรเหล 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

33 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายวรีชยั มัธยัสถถาวร 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64

34 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งถนนและเชอืมแนวท่อนําเสยีฯ ครงัท ี2 นายวทิยา ดวงโพนทัน 1,200.00 -                 1,200.00 8-ธ.ค.-64



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

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

2. บริษัทฯ นําใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือช่ือผูรับเงินมาพรอมแลวตามเลขท่ีใบแจงหน้ีมาสงใหกับงานการเงินคณะเกษตร

3. เมื่องานการเงินคณะเกษตรไดรับใบเสร็จรับเงินแลว จะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหกับทางบริษัทฯ

ลําดับ เลขที่ใบแจงหนี้ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ หนวยงาน

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 641118-0092 บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ จํากัด 4,865.29 45.47 4,819.82 8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

2 641119-0213 บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ จํากัด 1,819.00 17.00 1,802.00 8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

3 641122-0014 บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ จํากัด 7,891.25 73.75 7,817.50 8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

4 641119-0211 บริษัท ยิ่งเจริญ โปรแม็กซ จํากัด 5,232.30 48.90 5,183.40 8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

5 0911641 บริษัท แอบโซลูทพาวเวอรเน็ตเวิรค จํากัด 5,350.00 50.00 5,300.00 8-ธ.ค.-64 ภ.ปฐพีวิทยา

6 6409/0632 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี ่จํากัด 950.00 8.88 941.12              8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

7 6411/1093 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี ่จํากัด 1,224.00 11.44 1,212.56 8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

8 คาจางเหมา นายเฉลิมพงษ  ทศพรแอบเพ็ชร 7,600.00 76.00 7,524.00 8-ธ.ค.-64 ศูนยวิจัยขาวโพด

9 2021000134-1 บริษัท คอนเน็คม ี2018 จํากัด 3,745.00 35.00 3,710.00 8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.พืชไรนา

10 169/08401 หางหุนสวนจํากัด ชัยมงคลฮารดแวร 8,670.00 81.03 8,588.97 8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ภ.ปฐพีวิทยา

11 040/1990 สมชัยอะไหลยนต 300.00 2.80 297.20              8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

12 040/1997 สมชัยอะไหลยนต 3,480.00 32.53 3,447.47 8-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเลก็ทรอนิกส

วันที ่  8 ธันวาคม  พ.ศ. 2564


