
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 ค่าใชจ่้ายโครงการ "การศกึษารปูแบบการจดัการดนิภาคสนาม" นางสาวศุภฌิา ธนะจิตต์ 47,000.00         -                 47,000.00         21-มี.ค.-65
2 ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเรือ่ง "การพฒันากลว้ยไมล้กูผสมฯ" นางสาวนิตยา ชูเกาะ 75,000.00         -                 75,000.00         21-มี.ค.-65
3 เบกิเงนิทุนภาควชิาพชืไรน่าประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2565 ประเภททุนเรยีนดี นางสาวพชิญ์สริิ ศรีกุล 6,000.00          -                 6,000.00          21-มี.ค.-65
4 เบกิเงนิทุนภาควชิาพชืไรน่าประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2565 ประเภททุนเรยีนดี นางสาวศศวิมิล พรหมชาติ 5,000.00          -                 5,000.00          21-มี.ค.-65
5 เบกิเงนิทุนภาควชิาพชืไรน่าประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2565 ประเภททุนเรยีนดี นางสาวชญาดา อารมย์ 5,000.00          -                 5,000.00          21-มี.ค.-65
6 เบกิเงนิทุนภาควชิาพชืไรน่าประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2565 ประเภททุนเรยีนดี นายภาณุพนัธุ์ บุญสืบสกุล 6,000.00          -                 6,000.00          21-มี.ค.-65
7 เบกิเงนิทุนภาควชิาพชืไรน่าประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2565 ประเภททุนเรยีนดี นางสาวฐิติมา รักศรี 6,000.00          -                 6,000.00          21-มี.ค.-65
8 เบกิเงนิทุนภาควชิาพชืไรน่าประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2565 ประเภททุนเรยีนดี นางสาวลกัษกิา ปันทวัง 6,000.00          -                 6,000.00          21-มี.ค.-65
9 เบกิเงนิทุนการศกึษาใหแ้ก่นิสติทีศ่กึษาและวจิยัดา้นถัว่ลสิง นายพรีพงษ์ พักโพธ์ิเย็น 200,000.00       -                 200,000.00       21-มี.ค.-65

จ่ายให้

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   21 มีนาคม 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 65-0050 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวชวิทย์ 27,660.00            258.50           27,401.50          21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
2 22/02072 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 9,551.50              89.26            9,462.24           21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
3 22/02062 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 496.48                 4.64              491.84              21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
4 22/02065 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 733.49                 6.86              726.63              21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
5 00004/2565 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณาธิปการช่าง 55,105.00            515.00           54,590.00          21-มี.ค.-65  
6 0000654 ร้านเล็กสมบูรณ์ 10,900.00            109.00           10,791.00          21-มี.ค.-65
7 วัสดุ นางชุลีพร  วิโรจน์สันติสุข 8,400.00              84.00            8,316.00           21-มี.ค.-65
8 ค่าจ้างเหมา นายประจวบ  สอนวิจารณ์ 6,000.00              60.00            5,940.00           21-มี.ค.-65
9 2201/00050 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 7,567.04              70.72            7,496.32           21-มี.ค.-65  
10 6503039 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 2,542.86              23.77            2,519.09           21-มี.ค.-65
11 6502-001 บริษัท ที พี เอส เวนติเลท อินดัสทรี จ ากัด 420,044.55           3,925.65        416,118.90        21-มี.ค.-65
12 013/694 อู่ ช.เจริญกลการ 19,170.00            179.16           18,990.84          21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
13 710235011 บริษัท ฟูจิฟิลม์ บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 191.20                 1.79              189.41              21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
14 710235092 บริษัท ฟูจิฟิลม์ บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 166.80                 1.56              165.24              21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ. 2565



ล าดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ายให้ จ านวนเงิน ภาษีหัก จ านวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่าย หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
15 22/02064 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 1,038.97              9.71              1,029.26           21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
16 6502-0188 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 14,250.00            133.18           14,116.82          21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
17 6502-0186 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 41,666.00            389.40           41,276.60          21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
18 641851 บริษัท เอ.เอ็น.จี แมเนจเมนท์ แอนด์เซอร์วิสเซส จ ากัด 116,226.00           1,086.22        115,139.78        21-มี.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ


