
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นายปิยะ  กิตติภาดากุล 1,500.00          -              1,500.00          10-ส.ค.-65
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นายสดุสายสนิ แก้วเรือง 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

3 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นางสาวปารชิาติ พรมโชติ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นายปิตพิงษ์ โตบันลือภพ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

5 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นายวรีชยั มัธยัสถ์ถาวร 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

6 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

7 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นางสาวชุลีพร นาคพวง 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

8 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นางสาวอาภรณ์รตัน์ พงศ์ชัยประทีป 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

9 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นายภทัร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

10 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่3/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารเรยีนฯ นายนพ ตัณมุขยกุล 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

11 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายปิยะ  กิตติภาดากุล 1,500.00          -              1,500.00          10-ส.ค.-65

12 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายจิรพัฒน์ โชติกไกร 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

13 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวปานจิต ด ารงกุลก าจร 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

14 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายสราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

15 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวปารชิาติ พรมโชติ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

16 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายปิตพิงษ์ โตบันลือภพ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

17 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

จ่ำยให้

18 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน์ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

19 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวชุลีพร นาคพวง 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

20 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวอาภรณ์รตัน์ พงศ์ชัยประทีป 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

21 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่4/65 ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายภทัร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

22 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

23 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

24 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นายสมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

25 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นางสาวศุภิฌา ธนะจิตต์ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

26 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นางสาวดาวจรัส เกตุโรจน์ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

27 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นางสาวปานจิต ด ารงกุลก าจร 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

28 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นายจิรพัฒน์ โชติกไกร 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

29 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นายกฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

30 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

31 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นางสาวสุภาภร เสาธงน้อย 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

32 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

33 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นายวิทยา จินดาหลวง 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

34 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุประชมุครัง้ที ่1/65 ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารและโรงอาหารฯ นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -              1,200.00          10-ส.ค.-65

35 ค่าใชจ่้ายโครงการศกึษาดงูานดา้นการจดัการแมลงศตัรปูศสุตัว ์ปี 2565 นางสาวรัชฎาวรรณ เงินกล่ัน 12,440.00         -              12,440.00         10-ส.ค.-65

36 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบุคลากรคณะเกษตร ปี 2565 นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี 340,000.00       -              340,000.00       10-ส.ค.-65

37 ค่าใชจ่้ายโครงการศกึษาดงูานเชงิบรูณาการดา้นแมลงและศตัรพูชืฯ ปี 2565 นายอัศเลข รัตนวรรณี 131,300.00       -              131,300.00       10-ส.ค.-65

38 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพบณัฑติและสหกจิศกึษา ปี 2565 นายสุดสายสิน แก้วเรือง 100,000.00       -              100,000.00       10-ส.ค.-65

39 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพนสิติ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 200,000.00       -              200,000.00       10-ส.ค.-65

40 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพนสิติ นายดนัย จัตยา 200,000.00       -              200,000.00       10-ส.ค.-65

41 ค่าใชจ่้ายโครงการศกึษาลกัษณะดนิและฝึกส ารวจดนิภาคสนามฯ นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 13,000.00         -              13,000.00         10-ส.ค.-65

42 ค่าใชจ่้ายโครงการศกัยภาพดา้นวชิาการของอาจารยฯ์ นายธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 146,000.00       -              146,000.00       10-ส.ค.-65

43 ค่าใชจ่้ายโครงการบรหิารและจดัการหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา นางสาวศรันยา เผือกผ่อง 20,000.00         -              20,000.00         10-ส.ค.-65



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

จ่ำยให้

44 ค่าใชจ่้ายโครงการบายศรสีูข่วญั นางทิพากร ม่วงถึก 15,000.00         -              15,000.00         10-ส.ค.-65

45 ค่าจา้งเหมา เดอืนกรกฎาคม 2565 นางสมศรี แสงสุขใส 9,000.00          90.00           8,910.00          10-ส.ค.-65

46 ค่าจา้งเหมา เดอืนกรกฎาคม 2565 นายพนัส น  าสุวรรณ 5,250.00          52.50           5,197.50          10-ส.ค.-65

47 ค่าจา้งเหมา เดอืนกรกฎาคม 2565 นายวิชัย ทิพย์มนต์ 5,250.00          52.50           5,197.50          10-ส.ค.-65

48 ค่าจา้งเหมา เดอืนกรกฎาคม 2565 นางสาวสุชาดา อ่ าเจริญ 5,000.00          50.00           4,950.00          10-ส.ค.-65

49 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพนสิติ นางสาวสุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ 27,650.00         -              27,650.00         10-ส.ค.-65

50 ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่พฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ นางสาวทิวากร มณีรัตนศุภร 75,000.00         -              75,000.00         10-ส.ค.-65

51 ค่าจา้งเหมาดแูลตน้ไมแ้ละภมูทิศัน์ฯ นายสุวุธ แซ่ซิ ม 7,000.00          70.00           6,930.00          10-ส.ค.-65

52 ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั เดอืนกรกฎาคม 2565 นายทองมาก บุญเกื อ 9,000.00          90.00           8,910.00          10-ส.ค.-65



แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บริษัทฯ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  บริษัทฯ น าใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือช่ือผู้รับเงินมาพร้อมแล้วตามเลขท่ีใบแจ้งหน้ีมาส่งให้กับงานการเงินคณะเกษตร
3.  เม่ืองานการเงินคณะเกษตรได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับทางบริษัทฯ  

 
    
    

ล าดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ายให้ จ านวนเงิน ภาษีหัก จ านวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่าย หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
1 65070001 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี.อี.อินทีเรีย ดีไซน์ 59,920.00            590.00           59,330.00          10-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :
ติดต่อได้ท่ี  :  งานการเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  10 สิงหาคม  พ.ศ. 2565


