
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 ค่าสอนพเิศษ นางสาวชลติา ดาหาญ 1,620.00         -                1,620.00         3-พ.ย.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นายบุญจนัทร์ ทิมไธสง 9,000.00         90.00             8,910.00         3-พ.ย.-65
3 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นายลอืศกัดิ ์ บุตรเหล่ 10,000.00       100.00           9,900.00         3-พ.ย.-65
4 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นายขจรยส เช่ียวชาญ 10,500.00       105.00           10,395.00       3-พ.ย.-65
5 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นางอรษา เสมแย้ม 9,000.00         90.00             8,910.00         3-พ.ย.-65
6 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นางสาวรจุริา เอ่ียมจ ารูญ 8,500.00         85.00             8,415.00         3-พ.ย.-65
7 ค่าใชจ่้ายโครงการทศันศกึษาและศกึษาดนิภาคสนามส าหรบันสิติฯ นายณัฐพล จิตมาตย์ 85,000.00       -                85,000.00       3-พ.ย.-65
8 เงนิต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืนตุลาคม 2565 นางสาวปารชิาติ พรมโชติ 5,600.00         560.00           5,040.00         3-พ.ย.-65
9 เงนิต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนตุลาคม 2565 นางสาวภศัจี คงศีล 2,000.00         200.00           1,800.00         3-พ.ย.-65
10 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวปริยานุช จุลกะ 2,780.00         -                2,780.00         3-พ.ย.-65
11 เงนิต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนตุลาคม 2565 นายด ารงวุฒิ อ่อนวิมล 2,000.00         200.00           1,800.00         3-พ.ย.-65
12 เบกิเงนิทุนประเภททุนท างาน เดอืนตุลาคม 2565 นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน์ 5,000.00         -                5,000.00         3-พ.ย.-65
13 เงนิต าแหน่งรองคณบด ีเดอืนตุลาคม 2565 นายสุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ 5,600.00         560.00           5,040.00         3-พ.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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 หน่วยงาน

ท่ี ณ ท่ีจ่าย หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
1 9016 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.โพรเซสเซอร์ 34,058.10        318.30      33,739.80        3-พ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.กีฎวิทยา
2 9012 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.โพรเซสเซอร์ 18,725.00        175.00      18,550.00        3-พ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.กีฎวิทยา
3 คืนเงินค้ าประกัน บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 1,926.00         -           1,926.00          3-พ.ย.-65 ส านักงานเลขานุการ
4 คืนเงินค้ าประกัน บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 3,600.00         -           3,600.00          3-พ.ย.-65 ส านักงานเลขานุการ
5 65-10010 สูท พพร 2,500.00         25.00        2,475.00          3-พ.ย.-65 ส านักงานเลขานุการ
6 22-04951 บริษัท โตโยต้าบัสส์ จ ากัด 6,567.13         61.38        6,505.75          3-พ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นา
7 710266825 บริษัท ฟูจิฟิลม์ บิสซิเนส อินโนเวช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 422.00            3.94         418.06            3-พ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
8 220096 บริษัท สมาร์ออโตเมทิกเกท แอนด์ ลิฟว่ิง อินโนเวช่ัน จ ากัด 3,000.00         28.04        2,971.96          3-พ.ย.-65 ภ.โรคพืช
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