
 

   
  

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

1 วัสดุเช้ือเพลิง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 12,480.00       -                 12,480.00      21-มิ.ย.-65

2 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนมกราคม 2565 นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,450.30         -                 2,450.30       21-มิ.ย.-65

3 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนกมุภาพันธ์ 2565 นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,450.30         -                 2,450.30       21-มิ.ย.-65

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนเมษายน 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.30         -                 1,059.30       21-มิ.ย.-65

5 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนเมษายน 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 524.30            -                 524.30          21-มิ.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  21  มิถุนำยน 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 เบกิเงนิทุนการศกึษานสิติ ป.โท หลกัสตูรโภชนาศาสตรอุ์ตสาหกรรมฯ นางสาวจารวี พิมพ์เพชร 16,500.00         -                 16,500.00         21-มิ.ย.-65
2 เบกิเงนิทุนการศกึษานสิติ ป.โท หลกัสตูรโภชนาศาสตรอุ์ตสาหกรรมฯ นางสาวสวุพชิญ วิสีปัต 16,500.00         -                 16,500.00         21-มิ.ย.-65

3 ค่าใชจ่้ายโครงการปลกูขา้วโพดไรเ่พือ่หารายได้ นายสทุศัน์ แปลงกาย 20,000.00         -                 20,000.00         21-มิ.ย.-65

4 ค่าใชจ่้ายโครงการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในหลกัสตูร นางสาวดาวจรสั เกตุโรจน์ 10,000.00         -                 10,000.00         21-มิ.ย.-65

5 ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนฝึกงานเฉพาะดา้นสาขาโรคพชื นางสาวตยิากร ฉัตรนภารัตน์ 81,000.00         -                 81,000.00         21-มิ.ย.-65

6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสขุกมล ปัญญาจันทร์ 816.00             -                 816.00             21-มิ.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  21 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
1 025/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 15,400.00            154.00           15,246.00          21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
2 023/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 81,480.00            814.80           80,665.20          21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
3 024/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 29,400.00            294.00           29,106.00          21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
4 65060007 บริษัท อ านาจการยาง จ ากัด 8,261.00              77.21            8,183.79           21-มิ.ย.-65
5 65060024 บริษัท อ านาจการยาง จ ากัด 5,600.00              52.34            5,547.66           21-มิ.ย.-65
6 6506/0279 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 2,093.00              19.56            2,073.44           21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
7 650607-0066 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 8,853.18              82.74            8,770.44           21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
8 323815889 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 11,288.50            105.50           11,183.00          21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
9 323822189 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 3,745.00              35.00            3,710.00           21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
10 111/5063 บริษัท อิคาริ-ไทย จ ากัด 2,140.00              20.00            2,120.00           21-มิ.ย.-65
11 2200048256 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 4,374.16              40.88            4,333.28           21-มิ.ย.-65
12 6506-010 บริษัท เอส.ไอ เทคโนโลยี จ ากัด 8,881.00              83.00            8,798.00           21-มิ.ย.-65
13 004-5/2565 บริษัท บุญน าโชคพัฒนา จ ากัด 28,633.20            267.60           28,365.60          21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
14 22/05089 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 907.36                 8.48              898.88              21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  21  มิถุนำยน  พ.ศ. 2565



ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
15 2022000165 บริษัท คอนเน็คมี 2018 จ ากัด 3,886.78              36.33            3,850.45           21-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
 
 


