
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ี นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,000.00        -               3,000.00      1-ธ.ค.-65
2 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,770.00        -               3,770.00      1-ธ.ค.-65
3 เงินต าแหน่งหัวหน้าภาคฯ เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 2,000.00        200.00           1,800.00      1-ธ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   1 ธันวำคม  พ.ศ. 2565



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 ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าหนงัสอื 75 ปี นายปิยะ กิตติภาดากุล 30,000.00       -                30,000.00       1-ธ.ค.-65
2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่6/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายสดุสายสนิ แก้วเรือง 1,500.00         -                1,500.00         1-ธ.ค.-65
3 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่6/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นางสาวทพิยม์นต์ ใยเกษ 1,200.00         -                1,200.00         1-ธ.ค.-65
4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่6/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายพลัลภ วงศ์ค า 1,200.00         -                1,200.00         1-ธ.ค.-65
5 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่6/65 ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกฯ นายลอืศกัดิ ์ บุตรเหล่ 1,200.00         -                1,200.00         1-ธ.ค.-65
6 ค่าใชจ่้ายโครงการความรว่มมอืทางวชิาการภาครฐัฯ นางสาวธนาวดี สมบุญศิริ 9,600.00         -                9,600.00         1-ธ.ค.-65
7 ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุพิเิศษ เดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน 2565 นายวิสิฐ กิจสมพร 30,000.00       3,000.00        27,000.00       1-ธ.ค.-65
8 ค่าใชจ่้ายโครงการประชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นการบรหิารงานศนูยฯ์ นางสาวชลติา ชินพันธ์ 70,000.00       -                70,000.00       1-ธ.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  1 ธันวำคม 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 22110286 บริษัท ยูแอนด์ โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 36,915.00           345.00         36,570.00        1-ธ.ค.-65 ภ.ปฐพีวิทยา
2 042/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 33,000.00           330.00         32,670.00        1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
3 8012978809 บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) 314,612.10         2,940.30       311,671.80       1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
4 202211-002 บริษัท ชัยสีมมา แทรกเตอร์ จ ากัด 24,000.00           224.30         23,775.70        1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
5 6511035 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายชลเจริญทรัพย์เคร่ืองกรองน้ า 23,668.40           221.20         23,447.20        1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
6 038/1899-1900 ร้านสมชัยอะไหล่ยนต์ 15,930.00           148.88         15,781.12        1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
7 65110043 บริษัท อ านาจการยาง จ ากัด 5,703.10            53.30           5,649.80          1-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
8 65110035 บริษัท อ านาจการยาง จ ากัด 288.90               2.70             286.20            1-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
9 65110036 บริษัท อ านาจการยาง จ ากัด 288.90               2.70             286.20            1-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
10 651115-0059 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 6,901.50            64.50           6,837.00          1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
11 651115-0063 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ากัด 861.35               8.05             853.30            1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
12 6511/026 บริษัท เจเอสเอส พลัส จ ากัด 2,368.00            22.13           2,345.87          1-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
13 6511/027 บริษัท เจเอสเอส พลัส จ ากัด 19,028.00           177.83         18,850.17        1-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
14 6511046 บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี 7,704.00            72.00           7,632.00          1-ธ.ค.-65 ภ.ปฐพีวิทยา
15 22/10040 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 993.50               9.29             984.21            1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.ส่งเสริมฯ
16 22/10042 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 641.47               6.00             635.47            1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล
17 6510/00022 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 2,224.00            -              2,224.00          1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นา

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  1 ธันวำคม  พ.ศ. 2565



ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ หน่วยงาน
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 6510/00062 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 2,440.00            -              2,440.00          1-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.โรคพืช
19 4121 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุฬาปศุสัตว์ 29,200.00           292.00         28,908.00        1-ธ.ค.-65 สถานีวิจัยทับกวาง
20 4122 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุฬาปศุสัตว์ 267,430.00         2,674.30       264,755.70       1-ธ.ค.-65 สถานีวิจัยทับกวาง


