
 

   
  

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

1 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี   ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 200.00            -                 200.00          13-มิ.ย.-65

2 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี   ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 200.00            -                 200.00          13-มิ.ย.-65

3 ค่าล่วงเวลา เดือน พฤษภาคม 2565 นางสาวณัฎฐิณี   ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 4,410.00         -                 4,410.00       13-มิ.ย.-65

4 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี   ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 150.00            -                 150.00          13-มิ.ย.-65

5 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวณัฎฐิณี   ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 14,728.00       -                 14,728.00      13-มิ.ย.-65

6 ค่าจ้างเหมา นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 2,800.00         -                 2,800.00       13-มิ.ย.-65

7 ค่าจ้างเหมา นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 1,949.54         -                 1,949.54       13-มิ.ย.-65

8 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวชามา  อินซอน (ภ.กีฎวิทยา) 1,670.00         -                 1,670.00       13-มิ.ย.-65

9 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภ.ส่งเสริมฯ) 80.00             -                 80.00           13-มิ.ย.-65

10 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนเมษายน 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00         -                 1,284.00       13-มิ.ย.-65

11 ค่าโทรศัพท์ เดือน เมษายน 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50            -                 267.50          13-มิ.ย.-65

12 วัสดุส านักงาน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 4,090.00         -                 4,090.00       13-มิ.ย.-65

13 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 24,000.00       -                 24,000.00      13-มิ.ย.-65

14 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,280.00         -                 1,280.00       13-มิ.ย.-65

15 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 480.00            -                 480.00          13-มิ.ย.-65

16 ค่าซ่อมแซม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,280.00         -                 1,280.00       13-มิ.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  13  มิถุนำยน พ.ศ. 2565



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

17 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนเมษายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 5,702.75         -                 5,702.75       13-มิ.ย.-65

18 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนเมษายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,351.86         -                 2,351.86       13-มิ.ย.-65

19 ค่าโทรศัพท์ เดือน เมษายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 640.93            -                 640.93          13-มิ.ย.-65

20 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 240.00            -                 240.00          13-มิ.ย.-65

21 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 5,702.75         -                 5,702.75       13-มิ.ย.-65

22 ค่าโทรศัพท์ เดือน พฤษภาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 640.93            -                 640.93          13-มิ.ย.-65

23 วัสดุการเกษตร นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 7,520.00         -                 7,520.00       13-มิ.ย.-65

24 วัสดุ นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 396.00            -                 396.00          13-มิ.ย.-65

-                -               



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 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายพรเทพ แช่มน้อย 5,280.00          -                 5,280.00          13-มิ.ย.-65
2 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายสมชาย โพธิสาร 3,840.00          -                 3,840.00          13-มิ.ย.-65

3 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางวราภรณ์ วงค์พิลา 2,968.00          -                 2,968.00          13-มิ.ย.-65

4 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีต่ ารวจ นางประนอม คงสกุล 1,500.00          -                 1,500.00          13-มิ.ย.-65

5 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวอรวรรณ ค าดี 1,975.00          -                 1,975.00          13-มิ.ย.-65

6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวแสงแข น้าวานิช 360.00             -                 360.00             13-มิ.ย.-65

7 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวณัฐพร วรธงไชย 5,160.00          -                 5,160.00          13-มิ.ย.-65

8 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาววราภรณ์ บุญเกิด 3,860.00          -                 3,860.00          13-มิ.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  13 มิถุนำยน พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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 2022/185 บริษัท ไทยวานด์ แอดวานซ์ กรุ๊ป จ ากัด 74,900.00            700.00           74,200.00          13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
2 6500421001 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ 4,911.30              45.90            4,865.40           13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
3 03/0139 ร้านจันทร์พานิช 14,500.00            145.00           14,355.00          13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
4 6506040 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 3,145.80              29.40            3,116.40           13-มิ.ย.-65
5 6505-0510 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 30,000.00            280.37           29,719.63          13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
6 3952 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุฬาปศุสัตว์ 414,145.00           4,141.45        410,003.55        13-มิ.ย.-65
7 3945 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุฬาปศุสัตว์ 18,750.00            175.20           18,574.80          13-มิ.ย.-65
8 3953 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุฬาปศุสัตว์ 488,890.00           4,888.90        484,001.10        13-มิ.ย.-65
9 000099 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีต่อกิจ 24,021.50            224.50           23,797.00          13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
10 000088 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีต่อกิจ 76,772.50            717.50           76,055.00          13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
11 6505/1204 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 5,600.00              52.34            5,547.66           13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
12 022/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 7,040.00              70.40            6,969.60           13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
13 021/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 61,080.00            610.80           60,469.20          13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
14 020/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 98,210.00            982.10           97,227.90          13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  13  มิถุนำยน  พ.ศ. 2565



ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
15 650526-0013 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 6,693.92              62.56            6,631.36           13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
16 650526-0113 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 1,786.90              16.70            1,770.20           13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
17 650526-0017 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 2,054.40              19.20            2,035.20           13-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

 


