
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

1 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางสาวชามา  อินซอน (ภ.กีฎวิทยา) 1,650.00         -                 1,650.00       12-พ.ค.-65

2 ค่าจ้างเหมา นางสาวชามา  อินซอน (ภ.กีฎวิทยา) 2,000.00         -                 2,000.00       12-พ.ค.-65

3 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบาล) 3,240.00         -                 3,240.00       12-พ.ค.-65

4 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบาล) 3,700.00         -                 3,700.00       12-พ.ค.-65

5 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบาล) 3,700.00         -                 3,700.00       12-พ.ค.-65

6 วัสดุยานพาหนะ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภ.สัตวบาล) 900.00            -                 900.00          12-พ.ค.-65

7 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,700.00         -                 1,700.00       12-พ.ค.-65

8 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 900.00            -                 900.00          12-พ.ค.-65

9 ค่าโทรศัพท์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 107.00            -                 107.00          12-พ.ค.-65

10 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 2,000.00         -                 2,000.00       12-พ.ค.-65

11 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,000.00         -                 1,000.00       12-พ.ค.-65

12 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,000.00         -                 1,000.00       12-พ.ค.-65

13 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,000.00         -                 1,000.00       12-พ.ค.-65

14 วัสดุการแพทย์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 4,120.00         -                 4,120.00       12-พ.ค.-65

15 ค่าสอน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,600.00         -                 1,600.00       12-พ.ค.-65

16 ค่าสอน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,000.00         -                 1,000.00       12-พ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  12 พฤษภำคม  พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

17 ค่าสอน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 4,320.00         -                 4,320.00       12-พ.ค.-65

18 ค่าเปล่ียนแผ่นป้ายรถยนต์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 200.00            -                 200.00          12-พ.ค.-65

19 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,000.00         -                 1,000.00       12-พ.ค.-65

20 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,300.00         -                 1,300.00       12-พ.ค.-65

21 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,000.00         -                 1,000.00       12-พ.ค.-65

22 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 4,200.00         -                 4,200.00       12-พ.ค.-65

23 ค่าโทรศัพท์ เดือนมีนาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 107.00            -                 107.00          12-พ.ค.-65

24 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 1,700.00         -                 1,700.00       12-พ.ค.-65

25 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 4,200.00         -                 4,200.00       12-พ.ค.-65

26 ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 2,000.00         -                 2,000.00       12-พ.ค.-65

27 ค่าอาหารว่าง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,950.00         -                 1,950.00       12-พ.ค.-65

28 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 50.00             -                 50.00           12-พ.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 6504041 บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จ ากัด 104,458.75           976.25           103,482.50        12-พ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
2 6501-28010 บริษัท เฉลิมชัยออยส์ จ ากัด 42,462.00            396.84           42,065.16          12-พ.ค.-65
3 6504334 บริษัท เอ.แอนด์ เอส.พลาสตแพค จ ากัด 192,500.00           1,799.07        190,700.93        12-พ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
4 55201019 บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 9,630.00              90.00            9,540.00           12-พ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  12 พฤษภำคม  พ.ศ. 2565


