
 

   
  

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

1 ค่าจ้างเหมา นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 19,280.00       -                 19,280.00      8-ก.ค.-65

2 ค่าจ้างเหมา นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 1,089.26         -                 1,089.26       8-ก.ค.-65

3 วัสดุยานพาหนะ นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 27,565.00       -                 27,565.00      8-ก.ค.-65

4 ค่าซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 2,600.00         -                 2,600.00       8-ก.ค.-65

5 ค่าซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 4,000.00         -                 4,000.00       8-ก.ค.-65

6 ค่าตรวจสภาพรถยนต์ นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 60.00             -                 60.00           8-ก.ค.-65

7 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00         -                 4,200.00       8-ก.ค.-65

8 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00         -                 4,200.00       8-ก.ค.-65

9 ค่าโทรศัพท์ เดือนเมษายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 107.00            -                 107.00          8-ก.ค.-65

10 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,840.00         -                 1,840.00       8-ก.ค.-65

11 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00         -                 4,200.00       8-ก.ค.-65

12 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 240.00            -                 240.00          8-ก.ค.-65

13 ค่าตรวจสภาพรถยนต์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 400.00            -                 400.00          8-ก.ค.-65

14 ค่าโทรศัพท์ เดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 107.00            -                 107.00          8-ก.ค.-65

15 ค่าเบ้ียประกันรถยนต์ และ พรบ. นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 5,058.09         -                 5,058.09       8-ก.ค.-65

16 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 6,585.00         -                 6,585.00       8-ก.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  8  กรกฎำคม พ.ศ. 2565



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

17 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,335.00         -                 2,335.00       8-ก.ค.-65

18 ค่าบริการเครือข่าย เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 5,702.75         -                 5,702.75       8-ก.ค.-65

19 ค่าบริการเครือข่าย เดือนพฤษภาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,175.93         -                 1,175.93       8-ก.ค.-65

20 ค่าโทรศัพท์ เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 640.93            -                 640.93          8-ก.ค.-65

21 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,095.00         -                 2,095.00       8-ก.ค.-65

22 ค่าเบ้ียประกันรถยนต์  นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 13,083.46       -                 13,083.46      8-ก.ค.-65

23 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,800.00         -                 2,800.00       8-ก.ค.-65

24 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,219.00         -                 2,219.00       8-ก.ค.-65

25 วัสดุงานบ้าน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,180.00         -                 2,180.00       8-ก.ค.-65

26 วัสดุงานบ้าน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,180.00         -                 2,180.00       8-ก.ค.-65

27 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 161.00            -                 161.00          8-ก.ค.-65

28 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 144.00            -                 144.00          8-ก.ค.-65

29 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 100.00            -                 100.00          8-ก.ค.-65

30 วัสดุบรรจุภัณฑ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 420.00            -                 420.00          8-ก.ค.-65

31 วัสดุงานบ้าน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 622.00            -                 622.00          8-ก.ค.-65

32 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 670.00            -                 670.00          8-ก.ค.-65

33 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 292.00            -                 292.00          8-ก.ค.-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 ค่าจา้งเหมา เดอืนมถุินายน 2565 นายพลัลภ วงศ์ค ำ 8,000.00          80.00              7,920.00          8-ก.ค.-65
2 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาววรรณสริิ วรรณรัตน์ 240.00             -                 240.00             8-ก.ค.-65

3 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางวราภรณ์ วงค์พิลำ 560.00             -                 560.00             8-ก.ค.-65

4 สญัญายมื นางสาวทพิธดิา ทิพย์คงคำ 6,000.00          -                 6,000.00          8-ก.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   8  กรกฎำคม 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 หน่วยงาน

ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 65/04018 บริษัท ภาพลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์ จ ากัด 25,631.85            239.55          25,392.30          8-ก.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.คหกรรมฯ
2 6505063 บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จ ากัด 82,427.45            770.35          81,657.10          8-ก.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
3 6505064 บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จ ากัด 136,366.15          1,274.45        135,091.70        8-ก.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
4 6506231 บริษัท เอ.แอนด์ เอส.พลาสตแพค จ ากัด 192,500.00          1,799.07        190,700.93        8-ก.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
5 6506019 พีพลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง 616.32                5.76              610.56              8-ก.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
6 03/03-1 เอ๋ ออโต้แอร์ 9,400.00              94.00            9,306.00           8-ก.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
7 6506-01 ระไดนาโม 3,167.20              29.60            3,137.60           8-ก.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
8 009/0409 นายนิวัติ  แม้นรัมย์ 32,000.00            299.07          31,700.93          8-ก.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
9 009/0408 นายนิวัติ  แม้นรัมย์ 28,800.00            269.16          28,530.84          8-ก.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด

14

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  8  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565


