
ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 วัสดุเชื้อเพลิง นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ (ภาควิชากีฎวิทยา) 400.00 -                 400.00 9-ธ.ค.-64

2 คาตอบแทนนิสิตชวยงาน นายศุภกิตต  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 8,400.00 -                 8,400.00 9-ธ.ค.-64

3 คาสอบวิทยานิพนธ นายศุภกิตต  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 1,000.00 -                 1,000.00 9-ธ.ค.-64

4 คาสอบวิทยานิพนธ นายศุภกิตต  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 1,000.00 -                 1,000.00 9-ธ.ค.-64

5 วัสดุการเกษตร นางพรรณวด ีโสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 3,850.00 -                 3,850.00 9-ธ.ค.-64

6 คาซอมเช็คตูเย็น นางพรรณวด ีโสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 2,500.00 -                 2,500.00 9-ธ.ค.-64

7 คาอาหารประชุม นางพรรณวด ีโสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 500.00 -                 500.00 9-ธ.ค.-64

8 คาจางเหมารถบรรทุก นางพรรณวด ีโสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 1,500.00 -                 1,500.00 9-ธ.ค.-64

9 คาสอบวิทยานิพนธ นางพรรณวด ีโสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 1,700.00 -                 1,700.00 9-ธ.ค.-64

10 วัสดุกอสราง นางพรรณวด ีโสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 4,815.00 -                 4,815.00 9-ธ.ค.-64

11 คาใชจายเดินทาง นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน (ศูนยวิจัยขาวโพด) 240.00 -                 240.00 9-ธ.ค.-64

12 คาจางเหมาซอมปายประจําอาคาร นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน (ศูนยวิจัยขาวโพด) 75,000.00 -                 75,000.00 9-ธ.ค.-64

13 คาใชจายเดินทาง นางสาววริยา  ดอนศร ี(สถานีวิจัยเพชรบูรณ) 5,280.00 -                 5,280.00 9-ธ.ค.-64

14 คาเบี้ยประกันรถจกัรยานยนต นางสาววริยา  ดอนศร ี(สถานีวิจัยเพชรบูรณ) 646.28 -                 646.28 9-ธ.ค.-64

15 คาเบี้ยประกันรถแทรกเตอร นางสาววริยา  ดอนศร ี(สถานีวิจัยเพชรบูรณ) 2,407.50 -                 2,407.50 9-ธ.ค.-64

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที ่   9 ธันวาคม  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 ค่าสอนพเิศษ นางสาวสุภาภรณ์ เลิศศิริ 63,000.00 -                 63,000.00 9-ธ.ค.-64

2 ค่าใช้จ่ายกจิกรรมที 3 วถิไีทย : ชมิ ช้อป แชร ์แลคณะเกษตร ปี 2565 นางสาวติรี พังงา 220,000.00 -                 220,000.00 9-ธ.ค.-64

3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการฝึกงานเฉพาะดา้นสาขาโรคพชื ปี 2564 นายอุดมศกัดิ เลิศสุชาตวนิช 54,000.00 -                 54,000.00 9-ธ.ค.-64

4 ค่าสอบสมัภาษณ์ขนัสดุท้าย นางสาวเจนจริา ชมภูมคํา 4,600.00 -                 4,600.00 9-ธ.ค.-64

5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนปัญหาพเิศษนิสติฯ แขนงกฎีวทิยา นางสาวสุขสวสัดิ พลพินิจ 35,000.00 -                 35,000.00 9-ธ.ค.-64

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนปัญหาพเิศษนิสติฯ แขนงกฎีวทิยา นางสาวสุขสวสัดิ พลพินิจ 44,000.00 -                 44,000.00 9-ธ.ค.-64

7 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง รวม 7 ฉบบั นางสาวอรวรรณ คําดี 10,540.00 -                 10,540.00 9-ธ.ค.-64

8 ค่าลงทะเบยีนอบรม นางน้องนุช ศิริวงศ 1,070.00 -                 1,070.00 9-ธ.ค.-64

9 เงนิประจําตําแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืนพฤศจกิายน 2564 นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ 5,600.00 560.00 5,040.00 9-ธ.ค.-64

10 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง  นายปรเมศ แสนยากลุ 3,875.00 -                 3,875.00 9-ธ.ค.-64

11 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานนิสติคณะเกษตร นายสุทัศน แปลงกาย 50,000.00 -                 50,000.00 9-ธ.ค.-64

12 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง นางสาววริยา ดอนศรี 9,300.00 -                 9,300.00 9-ธ.ค.-64

13 ค่าจ้างเหมาเกบ็ผลผลติขา้วโพดไร่ นางอํานวยพร ประทุมโพธิ์ 22,000.00 -                 22,000.00 9-ธ.ค.-64

14 สญัญายมื นางสาวทิพธิดา ทิพยคงคา 18,000.00 -                 18,000.00 9-ธ.ค.-64

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเลก็ทรอนิกส

วันที ่  9 ธันวาคม  พ.ศ. 2564

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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



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 55201013 บริษัท ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 9,630.00 90.00 9,540.00 9-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ วท.บ.สาขาเคมีการเกษตร

2 6411295 บริษัท เอ.แอนด เอส.พลาสตแพค จํากัด 192,500.00 1,799.07 190,700.93 9-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

3 8491436 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 1,080.77 10.10 1,070.67 9-ธ.ค.-64 วท.บ.สาขาเคมีการเกษตร

4 คาเชาลวงหนา นางสาวงามตา  วัฒนพลชัยกูร 15,210.00 -               15,210.00 9-ธ.ค.-64 ภ.คหกรรมฯ

5 271/13544 หางหุนสวนจํากัด เจริญพัฒนา 1,155.60 10.80 1,144.80 9-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

6 271/13548-9 หางหุนสวนจํากัด เจริญพัฒนา 7,487.86 69.98 7,417.88 9-ธ.ค.-64 ยังไมมีใบเสร็จ ศูนยวิจัยขาวโพด

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเลก็ทรอนิกส

วันที ่  9 ธันวาคม  พ.ศ. 2564


