
 

   
  

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

1 เงินประจ ำต ำแหน่งรอง ผอ.ศูนย์ฯ เดือนกรกฎำคม 2565 นำงพิทยำภรณ์  สุขภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้ำวโพด) 4,000.00         400.00            3,600.00       16-ส.ค.-65

2 วัสดุยำนพำหนะ นำงพิทยำภรณ์  สุขภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้ำวโพด) 2,244.00         -                 2,244.00       16-ส.ค.-65

3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง นำงพิทยำภรณ์  สุขภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้ำวโพด) 8,400.00         -                 8,400.00       16-ส.ค.-65

4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง นำงพิทยำภรณ์  สุขภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้ำวโพด) 9,900.00         -                 9,900.00       16-ส.ค.-65

5 วัสดุส ำนักงำน นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 2,400.00         -                 2,400.00       16-ส.ค.-65

6 ค่ำอำหำรประชุม นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 1,100.00         -                 1,100.00       16-ส.ค.-65

7 วัสดุกำรเกษตร นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 1,712.00         -                 1,712.00       16-ส.ค.-65

8 วัสดุงำนบ้ำน นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 4,776.20         -                 4,776.20       16-ส.ค.-65

9 วัสดุเช้ือเพลิง นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 4,973.00         -                 4,973.00       16-ส.ค.-65

10 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 4,200.00         -                 4,200.00       16-ส.ค.-65

11 ค่ำจ้ำงเหมำ นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 4,800.00         -                 4,800.00       16-ส.ค.-65

12 วัสดุก่อสร้ำง นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 4,875.00         -                 4,875.00       16-ส.ค.-65

13 ค่ำล่วงเวลำ เดือนมกรำคม 2565 นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 6,090.00         -                 6,090.00       16-ส.ค.-65

14 ค่ำสอนพิเศษคุณกัญญำภรณ์ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 1,400.00         -                 1,400.00       16-ส.ค.-65

15 ค่ำสอนพิเศษ ดร.นัทฐำ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 1,620.00         -                 1,620.00       16-ส.ค.-65

16 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 3,700.00         -                 3,700.00       16-ส.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  16 สิงหำคม พ.ศ. 2565



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

17 วัสดุวิทยำศำสตร์ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 4,000.00         -                 4,000.00       16-ส.ค.-65

18 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 4,200.00         -                 4,200.00       16-ส.ค.-65

19 ค่ำส่งเอกสำร นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 16.00             -                 16.00           16-ส.ค.-65

20 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 3,700.00         -                 3,700.00       16-ส.ค.-65

21 ค่ำส่งเอกสำร นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 66.00             -                 66.00           16-ส.ค.-65

22 ค่ำส่งเอกสำร นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 16.00             -                 16.00           16-ส.ค.-65

23 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 1,000.00         -                 1,000.00       16-ส.ค.-65

24 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 1,000.00         -                 1,000.00       16-ส.ค.-65

25 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวปำริชำติ  พรมโชติ (ภำควิชำพืชไร่นำ) 4,200.00         -                 4,200.00       16-ส.ค.-65



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บุคคลจะได้รับเงินโอนเข้ำบัญชีตำมท่ีได้แจ้งรำยละเอียดบัญชีธนำคำรกับคณะเกษตร ผ่ำน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ กำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  ทำงกำรเงินคณะเกษตรจะด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยให้กับบุคคลท่ีถูกหักภำษี และมำรับใบภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยได้ท่ีงำนกำรเงินคณะเกษตร

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวจริธนา ศรีดาหลง 720.00             -                 720.00             16-ส.ค.-65
2 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีต่ ารวจ นางประนอม คงสกุล 1,500.00          -                 1,500.00          16-ส.ค.-65

3 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง  นางสาวบงกชมาศ โสภา 720.00             -                 720.00             16-ส.ค.-65

4 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายสมชาย โพธิสาร 2,880.00          -                 2,880.00          16-ส.ค.-65

5 เงนิประจ าต าแหน่งรอง ผอ.ศนูยฯ์ เดอืนกรกฎาคม 2565 นางสาวสดใส ช่างสลัก 4,000.00          400.00            3,600.00          16-ส.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  16 สิงหำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บริษัทฯ จะได้รับเงินโอนเข้ำบัญชีตำมท่ีได้แจ้งรำยละเอียดบัญชีธนำคำรกับคณะเกษตร ผ่ำน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ กำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  บริษัทฯ น ำใบเสร็จรับเงิน โดยลงรำยมือช่ือผู้รับเงินมำพร้อมแล้วตำมเลขท่ีใบแจ้งหน้ีมำส่งให้กับงำนกำรเงินคณะเกษตร
3.  เม่ืองำนกำรเงินคณะเกษตรได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยให้กับทำงบริษัทฯ  

 
    
    

ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 204/10151 นำยกฤษฎำ  ศรีสวัสด์ิ 13,375.00            125.00           13,250.00          16-ส.ค.-65
2 38249 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 4,622.40              43.20            4,579.20           16-ส.ค.-65
3 22000275 บริษัท ดำต้ำโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ำกัด 41,600.00            388.79           41,211.21          16-ส.ค.-65
4 4011 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จุฬำปศุสัตว์ 3,200.00              29.91            3,170.09           16-ส.ค.-65
5 4012 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จุฬำปศุสัตว์ 495,280.00           4,952.80        490,327.20        16-ส.ค.-65
6 6507040 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พำร์ท แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 3,145.80              29.40            3,116.40           16-ส.ค.-65
7 6508039 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส พำร์ท แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด 2,542.86              23.77            2,519.09           16-ส.ค.-65
8 000161 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีต่อกิจ 121,498.50           1,135.50        120,363.00        16-ส.ค.-65
9 6507/00006 ร้ำนสหกรณ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำกัด 6,295.00              -               6,295.00           16-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
10 2200063216 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 41,901.20            391.60           41,509.60          16-ส.ค.-65
11 22/06069 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด 1,049.67              9.81              1,039.86           16-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
12 2022000232 บริษัท คอนเน็คมี 2018 จ ำกัด 3,771.75              35.25            3,736.50           16-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  16 สิงหำคม  พ.ศ. 2565


