
 

   
  

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

1 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,720.00         -                 1,720.00       7-ก.ย.-65

2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,720.00         -                 1,720.00       7-ก.ย.-65

3 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 2,014.00         -                 2,014.00       7-ก.ย.-65

4 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,875.00         -                 1,875.00       7-ก.ย.-65

5 วัสดุยานพาหนะ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 8,153.00         -                 8,153.00       7-ก.ย.-65

6 วัสดุไฟฟ้า นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 34,888.00       -                 34,888.00      7-ก.ย.-65

7 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 6,640.00         -                 6,640.00       7-ก.ย.-65

8 วัสดุการเกษตร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,135.00         -                 7,135.00       7-ก.ย.-65

9 วัสดุงานบ้าน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,915.00         -                 7,915.00       7-ก.ย.-65

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,900.00         -                 1,900.00       7-ก.ย.-65

11 วัสดุก่อสร้าง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 13,965.00       -                 13,965.00      7-ก.ย.-65

12 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 11,000.00       -                 11,000.00      7-ก.ย.-65

13 วัสดุงานบ้าน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,920.00         -                 1,920.00       7-ก.ย.-65

14 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 240.00            -                 240.00          7-ก.ย.-65

15 ค่าบริการเครือข่าย เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 5,702.75         -                 5,702.75       7-ก.ย.-65

16 ค่าจ้างเหมา นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,541.87         -                 1,541.87       7-ก.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  7 กันยำยน พ.ศ. 2565



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

17 ค่าจ้างเหมา นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 7,200.00         -                 7,200.00       7-ก.ย.-65

18 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 3,180.00         -                 3,180.00       7-ก.ย.-65

19 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 3,840.00         -                 3,840.00       7-ก.ย.-65

20 วัสดุบรรจุภัณฑ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,750.00         -                 2,750.00       7-ก.ย.-65

21 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 3,935.00         -                 3,935.00       7-ก.ย.-65

22 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,071.00         -                 2,071.00       7-ก.ย.-65

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,880.00         -                 1,880.00       7-ก.ย.-65

24 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 4,900.00         -                 4,900.00       7-ก.ย.-65

25 วัสดุงานบ้าน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 771.00            -                 771.00          7-ก.ย.-65

26 วัสดุงานบ้าน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,006.00         -                 1,006.00       7-ก.ย.-65

27 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,000.00         -                 1,000.00       7-ก.ย.-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 เดอืนสงิหาคม 2565 นายขจรยส เช่ียวชาญ 10,000.00         100.00            9,900.00          7-ก.ย.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนสงิหาคม 2565 นางสาวสชุาดา อ่่าเจริญ 5,000.00          50.00              4,950.00          7-ก.ย.-65

3 ค่าจา้งเหมา เดอืนสงิหาคม 2565 นางสาวนทัธมน ก่าเนิดบุญ 12,000.00         120.00            11,880.00         7-ก.ย.-65

4 ค่าใชจ่้ายโครงการไหวค้รคูณะเกษตร นางสาวเมตตา เร่งขวนขวาย 40,000.00         -                 40,000.00         7-ก.ย.-65

5 ค่าใชจ่้ายโครงการปรบัปรงุหลกัสตูร วท.บ. (อาหารโภชนาการฯ) นางสาวสจุติตา เรืองรัศมี 50,000.00         -                 50,000.00         7-ก.ย.-65

6 ค่าใชจ่้ายโครงการศกึษาลกัษณะดนิและฝึกส ารวจดนิภาคสนามฯ นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 10,000.00         -                 10,000.00         7-ก.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  7 กันยำยน 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 1002252578 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 157,938.46     1,579.38      156,359.08    7-ก.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล
2 6508/00032 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 1,340.00        -             1,340.00       7-ก.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชสวน
3 6508/00031 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 810.00          -             810.00          7-ก.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชสวน
4 710257434 บริษัท ฟูจิฟิลม์ บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 366.00          3.42            362.58          7-ก.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ สถานีวิจัยลพบุรี
5 ค่าเบ้ียประกัน บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 15,332.03      143.29        15,188.74     7-ก.ย.-65 ภ.พืชไร่นา
6 2200072196 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 26,578.80      248.40        26,330.40     7-ก.ย.-65 ส านักงานเลขานุการ
7 6508-004 บริษัท ที พี เอส เวนติเลท อินดัสทรี จ ากัด 16,542.20      154.60        16,387.60     7-ก.ย.-65 ภ.สัตวบาล
8 6508-003 บริษัท ที พี เอส เวนติเลท อินดัสทรี จ ากัด 401,924.10     3,576.30      398,347.80    7-ก.ย.-65 ภ.สัตวบาล
9 6508013 บริษัท แสงชัย อีเล็คโทรนิค จ ากัด 6,900.00        64.49          6,835.51       7-ก.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.คหกรรมฯ
10 04/0186 ร้านพรเจริญ 1,705.00        17.05          1,687.95       7-ก.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.กีฏวิทยา

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  7 กันยำยน  พ.ศ. 2565


