
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 วัสดุงานบ้าน นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 1,064.00        -               1,064.00      17-มี.ค.-65
2 ค่าซ่อมแซมกระแสไฟฟ้า นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 1,134.20        -               1,134.20      17-มี.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  17  มีนำคม พ.ศ. 2565



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 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นางสาวพชัรยีา บุญกอแก้ว 1,500.00         -                1,500.00         17-มี.ค.-65
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายสุดสายสนิ แก้วเรือง 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
3 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นางพรรรณวดี โสพรรณรัตน์ 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายณฎัฐ พิชกรรม 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
5 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายสุพจน์ กาเซ็ม 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
6 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายปรดีา สามงามยา 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
7 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายพชรนนท์ ทัศนภักดี 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
8 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
9 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายณฐัพล ชนานุกุล 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
10 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายวิทยา จินดาหลวง 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
11 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายวีรชัย มัธยัสถ์ถาวร 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
12 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ โครงการก่อสรา้งศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรเมอืงฯ ครัง้ที ่1/2565 นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00         -                1,200.00         17-มี.ค.-65
13 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวขนิษฐา เสลาคุณ 840.00            -                840.00           17-มี.ค.-65
14 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายประเสริฐ ถาหล้า 2,280.00         -                2,280.00         17-มี.ค.-65
15 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒพิเิศษ เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 นายวิสิฐ กิจสมพร 15,000.00       1,500.00        13,500.00       17-มี.ค.-65
16 ค่าจา้งเหมา เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 นางสาวนุชนาถ ธนูแก้ว 9,000.00         90.00             8,910.00         17-มี.ค.-65
17 ค่าจา้งเหมา เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 นางชนกนันท์ รอดภักดี 8,000.00         80.00             7,920.00         17-มี.ค.-65
18 ค่าจา้งเหมา เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 นางสาวอัจจนา จงย่อกลาง 11,300.00       113.00           11,187.00       17-มี.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  17 มีนำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

จ่ำยให้

19 ค่าซ่อมแซมถงัน ้าพลาสตกิ นางอ านวยพร ประทุมโพธ์ิ 1,500.00         -                1,500.00         17-มี.ค.-65
20 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นายกิตติศักด์ิ ศรีชมพร 7,960.00         -                7,960.00         17-มี.ค.-65
21 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวสดใส ช่างสลัก 5,280.00         -                5,280.00         17-มี.ค.-65
22 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางวราภรณ์ วงค์พิลา 4,930.00         -                4,930.00         17-มี.ค.-65
23 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางปิยนุช ศรไชย 480.00            -                480.00           17-มี.ค.-65
24 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายสมชาย โพธิสาร 3,360.00         -                3,360.00         17-มี.ค.-65
25 ค่าล่วงเวลา เดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 นางสาวแสงแข น้าวานิช 1,452.50         -                1,452.50         17-มี.ค.-65



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 0376 นายนิวัติ  แม้นรัมย์ 11,250.00           105.14         11,144.86        17-มี.ค.-65
2 0377 นายนิวัติ  แม้นรัมย์ 82,895.40           774.72         82,120.68        17-มี.ค.-65  
3 1002050397 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 40,455.00           404.55         40,050.45        17-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  17  มีนำคม  พ.ศ. 2565


