
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าล่วงเวลา เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,610.00        -               3,610.00      11-ต.ค.-65
2 ค่าล่วงเวลา เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 9,800.00        -               9,800.00      11-ต.ค.-65
3 ค่าล่วงเวลา เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 7,350.00        -               7,350.00      11-ต.ค.-65
4 วัสดุการเกษตร นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,005.00        -               4,005.00      11-ต.ค.-65
5 ค่าจ้างเหมา นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,500.00        -               4,500.00      11-ต.ค.-65
6 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 5,000.00        -               5,000.00      11-ต.ค.-65
7 ค่าล่วงเวลา เดือนสิงหาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 5,880.00        -               5,880.00      11-ต.ค.-65
8 ค่าบริการเครือข่าย เดือนสิงหาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00          -               963.00         11-ต.ค.-65
9 ค่าบริการเครือข่าย เดือนสิงหาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00          -               963.00         11-ต.ค.-65
10 ค่าบริการเครือข่าย เดือนสิงหาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00          -               963.00         11-ต.ค.-65
11 ค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65          -               101.65         11-ต.ค.-65
12 ค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65          -               101.65         11-ต.ค.-65
13 วัสดุก่อสร้าง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 655.00          -               655.00         11-ต.ค.-65
14 ค่าบริการเครือข่าย เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 537.14          -               537.14         11-ต.ค.-65
15 ค่าบริการเครือข่าย เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.30        -               1,059.30      11-ต.ค.-65
16 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 480.00          -               480.00         11-ต.ค.-65
17 ค่าใช้จ่ายโครงการฯ นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 8,700.00        -               8,700.00      11-ต.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  11 ตุลำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน มีนาคม - เมษายน 65 นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 4,900.60        -               4,900.60      11-ต.ค.-65
19 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 65 นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 4,900.60        -               4,900.60      11-ต.ค.-65
20 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,480.00        -               2,480.00      11-ต.ค.-65
21 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,240.00        -               2,240.00      11-ต.ค.-65
22 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,960.00        -               2,960.00      11-ต.ค.-65
23 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,460.00        -               2,460.00      11-ต.ค.-65
24 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 1,740.00        -               1,740.00      11-ต.ค.-65
25 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน กรกฎาคม 2565 นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,450.30        -               2,450.30      11-ต.ค.-65
26 ค่าท่ีพักโครงการฯ นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 5,500.00        -               5,500.00      11-ต.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 เดอืนกนัยายน 2565 นายณรงค์ กัญจนญาณ์นันท์ 8,302.68         83.03             8,219.65         11-ต.ค.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนกนัยายน 2565 นายสมบรูณ์ สนธิเณร 9,300.00         93.00             9,207.00         11-ต.ค.-65
3 ค่าจา้งเหมา เดอืนกนัยายน 2565 นางสาวปภาวรนิทร์ เปาป่า 15,000.00       150.00           14,850.00       11-ต.ค.-65
4 ค่าจา้งเหมา เดอืนกนัยายน 2565 นางวถวนิ เกตุฉัตร 9,630.00         96.30             9,533.70         11-ต.ค.-65
5 ค่าจา้งเหมา เดอืนกนัยายน 2565 นางสาวกานตพ์ชิชา ผิวกลม 8,300.00         83.00             8,217.00         11-ต.ค.-65
6 ค่าจา้งเหมา เดอืนกนัยายน 2565 นายถวลิ แซ่ย่าง 8,000.00         80.00             7,920.00         11-ต.ค.-65
7 สญัญายมืเงนิ นางสาวทิพธิดา ทิพย์คงคา 44,000.00       -                44,000.00       11-ต.ค.-65
8 สญัญายมืเงนิ นางสาวทพิธดิา ทิพย์คงคา 6,000.00         -                6,000.00         11-ต.ค.-65
9 ค่าจา้งเหมา เดอืนกนัยายน 2565 นายพลัลภ วงศ์ค า 8,000.00         80.00             7,920.00         11-ต.ค.-65
10 ค่าลงทะเบยีนประชมุวชิาการ นางสาวศรันญญา ศรีโยธิน 2,300.00         -                2,300.00         11-ต.ค.-65
11 ค่าตอบแทนวทิยากร และวสัดุคอมพวิเตอร์ นางสาวจุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช 24,800.00       -                24,800.00       11-ต.ค.-65
12 ค่าลงทะเบยีนประชมุวชิาการ นางสาวทิวาพร มณีรัตนศุภร 6,800.00         -                6,800.00         11-ต.ค.-65
13 ค่าสอนพเิศษ นางสาวสลักจิต พานค า 1,620.00         -                1,620.00         11-ต.ค.-65
14 ค่าสอนพเิศษ นางสาวปรียพรรณ พงศาพิชณ์ 1,620.00         -                1,620.00         11-ต.ค.-65
15 ค่าสอนพเิศษ นายไพบูลย์ ภัทรเบญจพล 2,400.00         -                2,400.00         11-ต.ค.-65
16 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุพิเิศษ เดอืนกนัยายน 2565 นายวิสิฐ กิจสมพร 15,000.00       1,500.00        13,500.00       11-ต.ค.-65
17 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 3 ฉบบั นางสาวสายพิณ ทรัพย์เฉลิม 13,420.00       -                13,420.00       11-ต.ค.-65
18 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง   นางสาวอ าไพ พรหมณเรศ 320.00            -                320.00           11-ต.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  11 ตุลำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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

จ่ำยให้

19 เงนิประจ าต าแหน่งรองคณบด ีเดอืนกนัยายน 2565 นางสาวิตรี พังงา 5,600.00         560.00           5,040.00         11-ต.ค.-65
20 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง   นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง 240.00            -                240.00           11-ต.ค.-65
21 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง   นางวราภรณ์ วงค์พิลา 585.00            -                585.00           11-ต.ค.-65
22 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 6 ฉบบั นางสาวมนต์ตา ดุลยาชีวะ 9,322.00         -                9,322.00         11-ต.ค.-65
23 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,500.00         -                1,500.00         11-ต.ค.-65
24 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายบัณฑิต ชมไชย 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
25 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายจิรพัฒน์ โชติกไกร 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
26 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายอนุ นนทรีย์ 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
27 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
28 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นางสาวจิรธา ศรีดาหลง 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
29 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
30 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
31 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่4/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายแสงอรุณ หอมกลุ่น 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
32 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่5/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,500.00         -                1,500.00         11-ต.ค.-65
33 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่5/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายบัณฑิต ชมไชย 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
34 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่5/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายจิรพัฒน์ โชติกไกร 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
35 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่5/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
36 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่5/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นางสาวจิรธา ศรีดาหลง 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
37 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่5/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
38 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่5/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
39 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่5/65 ปรบัปรงุถนนภายในศนูยฯ์ นายแสงอรุณ หอมกลุ่น 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
40 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่2/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,850.00         -                1,850.00         11-ต.ค.-65
41 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่2/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ 1,550.00         -                1,550.00         11-ต.ค.-65
42 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่2/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,550.00         -                1,550.00         11-ต.ค.-65
43 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่2/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,550.00         -                1,550.00         11-ต.ค.-65
44 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่2/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายลือศักด์ิ บุตรเหล่ 1,550.00         -                1,550.00         11-ต.ค.-65
45 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่3/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,500.00         -                1,500.00         11-ต.ค.-65



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

จ่ำยให้

46 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่3/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
47 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่3/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
48 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่3/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65
49 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่3/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายลือศักด์ิ บุตรเหล่ 1,200.00         -                1,200.00         11-ต.ค.-65



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 1002273172 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 157,938.46         1,579.38       156,359.08       11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล
2 1002298456 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 160,158.46         1,601.58       158,556.88       11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล
3 1002304576 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 149,261.32         1,492.61       147,768.71       11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล
4 6509174 บริษัท เอ.แอนด์ เอส.พลาสตแพค จ ากัด 192,500.00         1,799.07       190,700.93       11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
5 6509055 บริษัท เอ.แอนด์ เอส.พลาสตแพค จ ากัด 192,500.00         1,799.07       190,700.93       11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
6 คืนเงินค้ าประกัน บริษัท ไอ กรีน เซิร์ฟ จ ากัด 3,648.00            -              3,648.00          11-ต.ค.-65 ส านักงานเลขานุการ
7 6509014 บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จ ากัด 87,745.35           820.05         86,925.30        11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
8 6509041 บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จ ากัด 90,404.30           844.90         89,559.40        11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
9 6509-20009 บริษัท เฉลิมชัยออยส์ จ ากัด 3,852.00            36.00           3,816.00          11-ต.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
10 6509-16020 บริษัท เฉลิมชัยออยส์ จ ากัด 82,615.00           772.10         81,842.90        11-ต.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
11 6509-27013 บริษัท เฉลิมชัยออยส์ จ ากัด 44,485.00           415.75         44,069.25        11-ต.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
12 6508-03 ระไดนาโม 2,332.60            21.80           2,310.80          11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
13 6509-01 ระไดนาโม 128.40               1.20             127.20            11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
14 6508-04 ระไดนาโม 1,926.00            18.00           1,908.00          11-ต.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  11 ตุลำคม  พ.ศ. 2565


