
 

   
  

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

1 ค่าบัตรเติมเงิน นางสาวภัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 2,000.00         -                 2,000.00       20-พ.ค.-65

2 วัสดุยานพาหนะ นางสาวภัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,000.00         -                 1,000.00       20-พ.ค.-65

3 วัสดุส านักงาน นางสาวภัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 140.00            -                 140.00          20-พ.ค.-65

4 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนธันวาคม 2564 นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,450.30         -                 2,450.30       20-พ.ค.-65

5 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 1,980.00         -                 1,980.00       20-พ.ค.-65

6 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 1,740.00         -                 1,740.00       20-พ.ค.-65

7 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 1,980.00         -                 1,980.00       20-พ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  20 พฤษภำคม 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 ค่าจา้งเหมาตรวจสอบเอกสารงานก่อสรา้ง เดอืนเมษายน 2565 นายพลัลภ วงศ์ค ำ 8,000.00          80.00              7,920.00          20-พ.ค.-65
2 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางขนษิฐา เสลำคุณ 240.00             -                 240.00             20-พ.ค.-65

3 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวอรวรรณ ค ำดี 5,925.00          -                 5,925.00          20-พ.ค.-65

4 ค่าใชจ่้ายเดนิทางนสิติแลกเปลีย่นภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพนสิติฯ นางสาวดลฤดี ใจสุทธ์ิ 8,000.00          -                 8,000.00          20-พ.ค.-65

5 ค่าสมนาคุณการสอบปากเปลา่ข ัน้สดุทา้ย นายสมชยั อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 5,700.00          -                 5,700.00          20-พ.ค.-65

6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2565 นายสมชยั อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 3,000.00          300.00            2,700.00          20-พ.ค.-65

7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2565 นำยธำนี ศรีวงศ์ชัย 2,500.00          250.00            2,250.00          20-พ.ค.-65

8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2565 นางสาวเฌอมาลย์ วงศ์ชำวจันท์ 2,000.00          200.00            1,800.00          20-พ.ค.-65

9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2565 นายธานนิทร์ คงศิลำ 2,000.00          200.00            1,800.00          20-พ.ค.-65

10 ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนฝึกงานเฉพาะดา้นแขนงวชิาสือ่สารฯ นำงสำวชลำธร จูเจริญ 72,050.00         -                 72,050.00         20-พ.ค.-65

11 ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทุนวจิยัเพือ่พฒันานกัวจิยัรุ่นใหมฯ่ นำงกำนต์สุดำ วันจันทึก 30,000.00         -                 30,000.00         20-พ.ค.-65

12 ค่าใชจ่้ายโครงการปัญหาพเิศษหลกัสตูรฯ นำงสำววนิดำ อ่วมเจริญ 65,000.00         -                 65,000.00         20-พ.ค.-65

13 ค่าอาหารนสิติฯ นำยอนุสรณ์ เช้ือสำมำรถ 9,000.00          -                 9,000.00          20-พ.ค.-65

14 ค่าลงทะเบยีนตพีมิพ์ นำยศุภกิตต์ สำยสุนทร 3,500.00          -                 3,500.00          20-พ.ค.-65

15 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและบรหิารจดัการหลกัสตูร วท.ม. นำยพิชัย ทองดีเลิศ 4,300.00          -                 4,300.00          20-พ.ค.-65

16 ค่าลว่งเวลา เดอืนเมษายน 2565 นำงสำวอัจฉรินทร์ เมืองกลำง 8,155.00          -                 8,155.00          20-พ.ค.-65

17 ค่าลว่งเวลา เดอืนเมษายน 2565 นำงสำวแสงแข น้ำวำนิช 21,000.00         -                 21,000.00         20-พ.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  20 พฤษภำคม 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

18 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นำงวรำภรณ์ วงค์พิลำ 4,480.00          -                 4,480.00          20-พ.ค.-65

19 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นำงวรรณสิริ วรรณรัตน์ 240.00             -                 240.00             20-พ.ค.-65

20 ค่าอาหาร นำงสำวอ ำไพ พรมหมณเรศ 9,900.00          -                 9,900.00          20-พ.ค.-65

21 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นำยสมชำย โพธิสำร 3,360.00          -                 3,360.00          20-พ.ค.-65

22 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นำงสำวณัฐพร วรธงไชย 15,240.00         -                 15,240.00         20-พ.ค.-65

23 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นำยสุทัศน์ แปลงกำย 3,200.00          -                 3,200.00          20-พ.ค.-65

24 ค่าจา้งเหมา เดอืนเมษายน 2565 นำงป้ำ แซ่หยำง 8,000.00          80.00              7,920.00          20-พ.ค.-65

25 ค่าจา้งเหมา เดอืนเมษายน 2565 นำยฟ่ง แซ่หยำง 9,000.00          90.00              8,910.00          20-พ.ค.-65

26 ค่าจา้งเหมา เดอืนเมษายน 2565 นำยธีรวีร์ แซ่สง 8,000.00          80.00              7,920.00          20-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 8801462 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,570.75              14.68            1,556.07           20-พ.ค.-65
2 1002096514 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 144,188.42           1,441.88        142,746.54        20-พ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  20 พฤษภำคม  พ.ศ. 2565


