
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,000.00        -               2,000.00      15-ธ.ค.-65
2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,000.00        -               2,000.00      15-ธ.ค.-65
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,000.00        -               2,000.00      15-ธ.ค.-65
4 ค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 551.59          -               551.59         15-ธ.ค.-65
5 ค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.30        -               1,059.30      15-ธ.ค.-65
6 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 7,136.00        -               7,136.00      15-ธ.ค.-65
7 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 6,660.00        -               6,660.00      15-ธ.ค.-65
8 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 1,000.00        -               1,000.00      15-ธ.ค.-65
9 ค่าส่งเอกสาร นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 95.00            -               95.00          15-ธ.ค.-65
10 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 1,300.00        -               1,300.00      15-ธ.ค.-65
11 ค่าจ้างเหมา เดือนตุลาคม 2565 นางสาวศรันยา เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00        -               9,000.00      15-ธ.ค.-65
12 ค่าจ้างเหมา เดือนตุลาคม 2565 นางสาวศรันยา เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00        -               9,000.00      15-ธ.ค.-65
13 ค่าสอนพิเศษ นายปรีดา นางสาวศรันยา เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -               2,400.00      15-ธ.ค.-65
14 ค่าสอนพิเศษ ผศ.อารยา นางสาวศรันยา เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,600.00        -               1,600.00      15-ธ.ค.-65
15 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,683.00        -               1,683.00      15-ธ.ค.-65
16 ค่าสอนพิเศษ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,620.00        -               1,620.00      15-ธ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  15 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 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางกลัยา ศีมาพลกุล 9,000.00         90.00             8,910.00         15-ธ.ค.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางสภุสัรา เพ่ิมพิณทอง 9,000.00         90.00             8,910.00         15-ธ.ค.-65
3 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางกลัยา พรหมจันทร์ 10,000.00       100.00           9,900.00         15-ธ.ค.-65
4 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางสาวดารณี สุวรรณดี 9,000.00         90.00             8,910.00         15-ธ.ค.-65
5 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีต่ ารวจ นางประนอม คงสกุล 1,500.00         -                1,500.00         15-ธ.ค.-65
6 เงนิต าแหน่งรอง ผอ.ศนูยฯ์ เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางสาววรรณสริิ วรรณรัตน์ 4,000.00         400.00           3,600.00         15-ธ.ค.-65
7 เงนิต าแหน่งรอง ผอ.ศนูยฯ์ เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 4,000.00         400.00           3,600.00         15-ธ.ค.-65
8 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางวราภรณ์ วงค์พิลา 3,686.00         -                3,686.00         15-ธ.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  15 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 6511-30010 บริษัท เฉลิมชัยออยส์ จ ากัด 43,214.00     403.87      42,810.13      15-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
2 9168709 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,679.38       15.70        1,663.68        15-ธ.ค.-65 วท.บ.สาขาเคมีการเกษตร
3 6511-01 ร้านระไดนาโม 3,541.70       33.10        3,508.60        15-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
4 6511-03 ร้านระไดนาโม 973.70          9.10          964.60          15-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
5 6511-02/1-2 ร้านระไดนาโม 5,564.00       52.00        5,512.00        15-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
6 2210031 บริษัท สหชลผลพืช จ ากัด 289,477.80    2,705.40    286,772.40     15-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
7 ค่าจ้างเหมา นายเฉลิมพงษ์ ทศพรแอบเพ็ชร 6,400.00       64.00        6,336.00        15-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
8 6511-1128 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 149,000.00    1,392.52    147,607.48     15-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
9 22000603 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 25,680.00     240.00      25,440.00      15-ธ.ค.-65 ส านักงานเลขานุการ
10 ค่าเบ้ียประกัน บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 7,567.04       70.72        7,496.32        15-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ สถานีวิจัยลพบุรี
11 2212317398 บริษัท ซันฟีด จ ากัด 30,802.80     308.03      30,494.77      15-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล

 

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  15 ธันวำคม  พ.ศ. 2565


