
 

   
  

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

1 ค่าอาหารว่าง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 676.00            -                 676.00          18-ส.ค.-65

2 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 3,200.00         -                 3,200.00       18-ส.ค.-65

3 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 100.00            -                 100.00          18-ส.ค.-65

4 ค่าอาหาร นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 900.00            -                 900.00          18-ส.ค.-65

5 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ นางสาววริยา ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 240.00            -                 240.00          18-ส.ค.-65

6 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ นางสาววริยา ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 720.00            -                 720.00          18-ส.ค.-65

7 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,000.00         -                 1,000.00       18-ส.ค.-65

8 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,720.00         -                 1,720.00       18-ส.ค.-65

9 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 980.00            -                 980.00          18-ส.ค.-65

10 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,595.00         -                 1,595.00       18-ส.ค.-65

11 ค่าจ้างเหมาตัดถุงห่อกล้วยกวน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,800.00         -                 1,800.00       18-ส.ค.-65

12 ค่าจ้างเหมาตัดถุงห่อกล้วยกวน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 5,508.00         -                 5,508.00       18-ส.ค.-65

13 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,300.00         -                 1,300.00       18-ส.ค.-65

14 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 5,760.00         -                 5,760.00       18-ส.ค.-65

15 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 19,888.00       -                 19,888.00      18-ส.ค.-65

16 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 820.00            -                 820.00          18-ส.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  18 สิงหำคม พ.ศ. 2565



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

17 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 18,588.00       -                 18,588.00      18-ส.ค.-65

18 วัสดุบรรจุภัณฑ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 500.00            -                 500.00          18-ส.ค.-65

19 วัสดุก่อสร้าง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 31,965.00       -                 31,965.00      18-ส.ค.-65

20 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 5,160.00         -                 5,160.00       18-ส.ค.-65

21 วัสดุบรรจุภัณฑ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,205.00         -                 2,205.00       18-ส.ค.-65

22 ค่าโทรศัพท์ นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 73.83             -                 73.83           18-ส.ค.-65

23 ค่าโทรศัพท์ นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 73.83             -                 73.83           18-ส.ค.-65

24 ค่าโทรศัพท์ นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 73.83             -                 73.83           18-ส.ค.-65

25 ค่าโทรศัพท์ นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 73.83             -                 73.83           18-ส.ค.-65

26 ค่าอาหารว่าง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 290.00            -                 290.00          18-ส.ค.-65

27 ค่าล่วงเวลา เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 2,550.00         -                 2,550.00       18-ส.ค.-65

28 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 250.00            -                 250.00          18-ส.ค.-65

29 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 130.00            -                 130.00          18-ส.ค.-65

30 ค่าแจกันดอกไม้ นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 800.00            -                 800.00          18-ส.ค.-65

31 ค่าตอบแทนนิเทศฝึกประสบการณ์ นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 600.00            -                 600.00          18-ส.ค.-65

32 ค่าบริการเครือข่าย เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00            -                 963.00          18-ส.ค.-65

33 ค่าบริการเครือข่าย เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00            -                 963.00          18-ส.ค.-65

34 ค่าโทรศัพท์ เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65            -                 101.65          18-ส.ค.-65

35 ค่าโทรศัพท์ เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65            -                 101.65          18-ส.ค.-65

36 ค่าจ้างเหมา นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,895.00         -                 4,895.00       18-ส.ค.-65

37 ค่าบริการเครือข่าย เดือนมิถุนายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00            -                 963.00          18-ส.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 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายประเสรฐิ ถาหล้า 720.00             -                 720.00             18-ส.ค.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนกรกฎาคม 2565 นายถวลิ แซ่ย่าง 8,000.00          80.00              7,920.00          18-ส.ค.-65

3 ค่าจา้งเหมา เดอืนกรกฎาคม 3565 นางสาวกานตพ์ชิชา ผิวกลม 8,000.00          80.00              7,920.00          18-ส.ค.-65

4 ค่าจา้งเหมา  นางสาวแสงแข น้าวานิช 1,500.00          -                 1,500.00          18-ส.ค.-65

5 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 4 ฉบบั นางสาวณฐัพร วรธงไชย 20,610.00         -                 20,610.00         18-ส.ค.-65

6 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางวราภรณ์ วงค์พิลา 7,565.00          -                 7,565.00          18-ส.ค.-65

7 ค่าใชจ่้ายโครงการประชมุภาควชิาฯ นางสาวสวิตา สุวรรณรัตน์ 5,000.00          -                 5,000.00          18-ส.ค.-65

8 ค่าจา้งเหมาโครงการฯ รวม 6 ฉบบั นายวรีชยั มัธยัสถ์ถาวร 80,000.00         -                 80,000.00         18-ส.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  18 สิงหำคม 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 6508040 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 3,145.80              29.40            3,116.40           18-ส.ค.-65
2 8965 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.โพรเซสเซอร์ 2,300.50              21.50            2,279.00           18-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
3 6507/00081 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 3,956.00              -               3,956.00           18-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
4 22-01541 บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด 3,624.09              33.87            3,590.22           18-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
5 ค่าจ้างเหมา นางสมหมาย  โสชะรา 2,000.00              20.00            1,980.00           18-ส.ค.-65
6 ค่าจ้างเหมา นางสมหมาย  โสชะรา 2,400.00              24.00            2,376.00           18-ส.ค.-65
7 6508001 บริษัท โมเริล คอมพาวนด์ จ ากัด 33,330.50            311.50           33,019.00          18-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
8 6508/0356 บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 2,040.00              19.07            2,020.93           18-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
9 033/2565-1 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 1,160.00              11.60            1,148.40           18-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
10 77308624 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 13,107.50            122.50           12,985.00          18-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  18 สิงหำคม  พ.ศ. 2565


