
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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 ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการฝึกงานเฉพาะดา้น ปีการศกึษา 2565 นายวรีชยั มัธยัสถ์ถาวร 128,000.00       -                 128,000.00       20-เม.ย.-65
2 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวนภิา เข่ือนควบ 13,570.00         -                 13,570.00         20-เม.ย.-65

3 ค่าลงทะเบยีนประชมุวชิาการ นางสาวทวิาพร มณีรัตนศุภร 4,800.00          -                 4,800.00          20-เม.ย.-65

4 ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนปัญหาพเิศษ นางสาววนัวสิา ศิริวรรณ 76,000.00         -                 76,000.00         20-เม.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  20 เมษายน 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 55201018 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 9,630.00              90.00            9,540.00           20-เม.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
2 8748382 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,290.52              12.06            1,278.46           20-เม.ย.-65
3 1002084062 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 146,888.42           1,468.88        145,419.54        20-เม.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
4 09/0405 ร้านธัญญาพานิช 11,540.00            115.40           11,424.60          20-เม.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
5 6503-161 บริษัท เอส.ไอ เทคโนโลยี จ ากัด 8,881.00              83.00            8,798.00           20-เม.ย.-65
6 22/03076 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 1,396.35              13.05            1,383.30           20-เม.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
7 0404651 บริษัท แอบโซลูทพาวเวอร์เน็ตเวิร์ค จ ากัด 2,675.00              25.00            2,650.00           20-เม.ย.-65
8 6412/00079 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 19,500.00            -               19,500.00          20-เม.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
9 110/5044 บริษัท อิคาริ-ไทย จ ากัด 2,140.00              20.00            2,120.00           20-เม.ย.-65
10 2000145 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 41,600.00            388.79           41,211.21          20-เม.ย.-65
11 6504040 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 3,145.80              29.40            3,116.40           20-เม.ย.-65
12 6504039 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 2,542.86              23.77            2,519.09           20-เม.ย.-65  
13 6503-0298 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 149,000.00           1,392.52        147,607.48        20-เม.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  20  เมษายน  พ.ศ. 2565



ล าดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ายให้ จ านวนเงิน ภาษีหัก จ านวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่าย หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
14 6503-0295 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 41,666.00            389.40           41,276.60          20-เม.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
15 6503-0296 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 30,000.00            280.38           29,719.62          20-เม.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

 



ล าดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ายให้ จ านวนเงิน ภาษีหัก จ านวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่าย หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
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