
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 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางจนิตนา เพริดพร้ิงตระกูล 10,500.00       105.00           10,395.00       6-ธ.ค.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นายบุญชว่ย เสมแย้ม 9,000.00         90.00             8,910.00         6-ธ.ค.-65
3 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางวลรีตัน์ บรรจงจิตร 21,000.00       210.00           20,790.00       6-ธ.ค.-65
4 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายภทัร ภิญชวนิตย์ 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
5 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
6 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายสมชยั อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
7 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวศุภิฌา ธนะจิตต์ 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
8 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวดาวจรสั เกตุโรจน์ 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
9 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวปานจติ ด ารงกุญก าจร 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
10 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายจิรพัฒน์ โชติกไกร 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
11 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายกฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
12 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
13 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวสุภาภร เสาธงน้อย 1,200.00         -                1,200.00         6-ธ.ค.-65
14 ค่าใชจ่้ายโครงการหารายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑฯ์ นายนฤพนธ์ น้อยประสาร 60,000.00       -                60,000.00       6-ธ.ค.-65
15 ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกงานนสิติฯ นายนฤพนธ์ น้อยประสาร 25,000.00       -                25,000.00       6-ธ.ค.-65
16 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวย่ิงลักษณ์ รัตนผ่องใส 2,000.00         -                2,000.00         6-ธ.ค.-65
17 ค่าใชจ่้ายโครงการสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยเคมอียา่งถกูวธิแีละประหยดัค่าใชจ่้ายฯ นางกรรณิการ์ สัจจาพันธ์ 200,000.00      -                200,000.00     6-ธ.ค.-65
18 ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่พฒันาศนูยก์ารเรยีนรูท้างเกษตร นางกรรณิการ์ สัจจาพันธ์ 200,000.00      -                200,000.00     6-ธ.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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

จ่ำยให้

19 ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของกลุ่มวจิยัและวชิาการ นางกรรณิการ์ สัจจาพันธ์ 152,000.00      -                152,000.00     6-ธ.ค.-65
20 ค่าใชจ่้ายโครงการผลกัดนังานวจิยัประเดน็ระดบัชาตหิรอืนานาชาติ นางกรรณิการ์ สัจจาพันธ์ 20,000.00       -                20,000.00       6-ธ.ค.-65



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 2022000368-A บริษัท คอนเน็คมี 2018 จ ากัด 3,940.28       36.83       3,903.45      6-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นา
2 651115-000032 บริษัท ย่ิงเจริญ โฮมมาร์ท ปากช่อง จ ากัด 46,544.00     434.99     46,109.01    6-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
3 2211016 บริษัท สหชลผลพืช จ ากัด 447,795.00    4,185.00   443,610.00  6-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
4 5511-0015 บริษัท อีซ่ี (2018) จ ากัด 7,192.60       67.22       7,125.38      6-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
5 คืนเงินค้ าประกัน บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 18,000.00     -          18,000.00    6-ธ.ค.-65 ส านักงานเลขานุการ
6 คืนเงินค้ าประกัน บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 9,150.00       -          9,150.00      6-ธ.ค.-65 ส านักงานเลขานุการ
7 6511-15013 บริษัท เฉลิมชัยออยส์ จ ากัด 58,466.00     546.41     57,919.59    6-ธ.ค.-65 ศูนย์วิจัยข้าวโพด

14

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

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2565


