
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 วัสดุส ำนักงำน นำยศุภกิตต์  สำยสุนทร (ภำควิชำเกษตรกลวิธำน) 96.00            -               96.00          12-ม.ค.-66
2 ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำงในกำรจัดประชุม นำงสำวสุภำภรณ์  เลิศศิริ (ภำควิชำส่งเสริมฯ) 2,970.00        -               2,970.00      12-ม.ค.-66
3 ค่ำสอบวิทยำนิพนธ์ นำงสำวชำมำ  อินซอน (ภำควิชำกีฎวิทยำ) 4,200.00        -               4,200.00      12-ม.ค.-66
4 ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรรับผู้เข้ำร่วมประชุม นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 1,245.00        -               1,245.00      12-ม.ค.-66
5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 8,800.00        -               8,800.00      12-ม.ค.-66
6 ค่ำร่วมเป็นเจ้ำภำพงำนสวดอภิธรรมศพ นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 10,000.00      -               10,000.00    12-ม.ค.-66
7 วัสดุส ำนักงำน นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 4,664.00        -               4,664.00      12-ม.ค.-66
8 วัสดุส ำนักงำน นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 4,978.00        -               4,978.00      12-ม.ค.-66
9 วัสดุก่อสร้ำง นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภำควิชำสัตวบำล) 4,864.00        -               4,864.00      12-ม.ค.-66
10 ค่ำบริกำรโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกำยน 2565 นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 267.50          -               267.50         12-ม.ค.-66
11 ค่ำอินเตอร์เน็ต เดือนพฤศจิกำยน 2565 นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 1,284.00        -               1,284.00      12-ม.ค.-66
12 วัสดุงำนบ้ำน นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 1,317.00        -               1,317.00      12-ม.ค.-66
13 วัสดุบริโภค นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 950.00          -               950.00         12-ม.ค.-66
14 วัสดุไฟฟ้ำ นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 11,745.00      -               11,745.00    12-ม.ค.-66
15 วัสดุกำรแพทย์ นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 9,150.00        -               9,150.00      12-ม.ค.-66
16 วัสดุบริโภค นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 2,633.00        -               2,633.00      12-ม.ค.-66
17 วัสดุบริโภค นำงพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถำนีวิจัยทับกวำง) 2,205.00        -               2,205.00      12-ม.ค.-66

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  12 มกรำคม พ.ศ. 2566



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บุคคลจะได้รับเงินโอนเข้ำบัญชีตำมท่ีได้แจ้งรำยละเอียดบัญชีธนำคำรกับคณะเกษตร ผ่ำน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ กำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  ทำงกำรเงินคณะเกษตรจะด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยให้กับบุคคลท่ีถูกหักภำษี และมำรับใบภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยได้ท่ีงำนกำรเงินคณะเกษตร

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพนสิติ นางสาววนัวสิา ศิริวรรณ์ 200,000.00      -                200,000.00     12-ม.ค.-66
2 เงนิต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืน พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2565 นางน้องนุช ศิริวงศ์ 8,000.00         800.00           7,200.00         12-ม.ค.-66
3 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวภรณิภา โพธ์ิศิริ 3,225.00         -                3,225.00         12-ม.ค.-66
4 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพนสิติ นางสาวรตยิากร ฉัตรนภารัตน์ 50,000.00       -                50,000.00       12-ม.ค.-66
5 ค่าบรกิารโทรศพัทต์ าแหน่งคณบด ีเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน 2565 นางสาวณฎัฐณิี ทะนะแสง 3,600.00         -                3,600.00         12-ม.ค.-66

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  12 มกรำคม พ.ศ. 2566

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บริษัทฯ จะได้รับเงินโอนเข้ำบัญชีตำมท่ีได้แจ้งรำยละเอียดบัญชีธนำคำรกับคณะเกษตร ผ่ำน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ กำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  บริษัทฯ น ำใบเสร็จรับเงิน โดยลงรำยมือช่ือผู้รับเงินมำพร้อมแล้วตำมเลขท่ีใบแจ้งหน้ีมำส่งให้กับงำนกำรเงินคณะเกษตร
3.  เม่ืองำนกำรเงินคณะเกษตรได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยให้กับทำงบริษัทฯ  

 
    
    

  
ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ หน่วยงำน

ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 9214350 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1,139.13       10.65        1,128.48      12-ม.ค.-66 วท.บ.เคมีกำรเกษตร
2 คืนค่ำเช่ำล่วงหน้ำ บริษัท ไอ กรีน เซิร์ฟ จ ำกัด 7,200.00       -           7,200.00      12-ม.ค.-66 ภ.คหกรรมฯ
3 008/0406 นำยนิวัติ  แม้นรัมย์ 8,000.00       74.77        7,925.23      12-ม.ค.-66 ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
4 6512-123 บริษัท เอส.ไอ เทคโนโลยี จ ำกัด 3,745.00       35.00        3,710.00      12-ม.ค.-66 ภ.ปฐพีวิทยำ
5 39223 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส 7,062.00       66.00        6,996.00      12-ม.ค.-66 ภ.เกษตรกลวิธำน
6 6512-1231 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย ศรีธนำเลิศ อินเตอร์กำร์ด จ ำกัด 29,875.00     279.21      29,595.79    12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นำ
7 6406/00071 ร้ำนสหรณ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำกัด 1,346.00       -           1,346.00      12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นำ
8 6410/00007 ร้ำนสหรณ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำกัด 290.00         -           290.00        12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นำ

6410/00006 ร้ำนสหรณ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำกัด 1,620.00       -           1,620.00      12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นำ
9 6411/00060 ร้ำนสหรณ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำกัด 4,755.00       -           4,755.00      12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชไร่นำ
10 6512/00016 ร้ำนสหรณ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำกัด 288.00         -           288.00        12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.ส่งเสริมฯ
11 08/0389 ร้ำนเอ็น ที ซี สโตร์ 4,560.00       45.60        4,514.40      12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.กีฎวิทยำ
12 07/0335-336 ร้ำนเอ็น ที ซี สโตร์ 28,198.00     281.98      27,916.02    12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.คหกรรมฯ
13 039/1917 ร้ำนสมชัยอะไหล่ยนต์ 2,120.00       19.81        2,100.19      12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
14 039/1918 ร้ำนสมชัยอะไหล่ยนต์ 7,360.00       68.79        7,291.21      12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  12 มกรำคม  พ.ศ. 2566



ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ หน่วยงำน
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
15 651213-0113,0122 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ำกัด 25,701.40     240.20      25,461.20    12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
16 651219-0127 บริษัท ย่ิงเจริญ โปรแม็กซ์ จ ำกัด 716.90         6.70         710.20        12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
17 651221-000034-35 บริษัท ย่ิงเจริญ โฮมมำร์ท ปำกช่อง จ ำกัด 790.00         7.38         782.62        12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
18 045/2565 บริษัท ตรงพำนิชกิจเกษตร จ ำกัด 50,880.00     508.80      50,371.20    12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
19 65120048 บริษัท อ ำนำจกำรยำง จ ำกัด 6,128.40       57.27        6,071.13      12-ม.ค.-66 ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
20 089/4429 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปำกช่องไฮดรอลิค 2017 1,926.00       18.00        1,908.00      12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
21 6512001 ร้ำนเล็กบริกำร 5,300.00       53.00        5,247.00      12-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด

 


