
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 120.00          -               120.00         19-ธ.ค.-65
2 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 184.00          -               184.00         19-ธ.ค.-65
3 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 140.00          -               140.00         19-ธ.ค.-65
4 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 500.00          -               500.00         19-ธ.ค.-65
5 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 50.00            -               50.00          19-ธ.ค.-65
6 ค่าโทรศัพท์ เดือนตุลาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65          -               101.65         19-ธ.ค.-65
7 ค่าโทรศัพท์ เดือนตุลาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65          -               101.65         19-ธ.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  19 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 ค่าใชจ่้ายโครงการสมัมาทฐิิ นางปารสิทุธิ ์ เฉลิมชัยวัฒน์ 230,000.00      -                230,000.00     19-ธ.ค.-65
2 ค่าใชจ่้ายโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ นางปารสิทุธิ ์ เฉลิมชัยวัฒน์ 10,000.00       -                10,000.00       19-ธ.ค.-65
3 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพนสิติฯ นางอ าพร แจ่มผล 50,000.00       -                50,000.00       19-ธ.ค.-65
4 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นายพลัลภ วงศ์ค ำ 8,000.00         80.00             7,920.00         19-ธ.ค.-65
5 ค่าใชจ่้ายโครงการประชมุเพือ่ตดิตามผลการด าเนนิงานฯ นางสาวณฎัฐณิี ทะนะแสง 15,000.00       -                15,000.00       19-ธ.ค.-65
6 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นางสาวชฎาพร หำญสุวรรณ 7,500.00         75.00             7,425.00         19-ธ.ค.-65
7 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นำยชัยพร แซ่หวือ 7,200.00         72.00             7,128.00         19-ธ.ค.-65
8 ค่าจา้งเหมา เดอืนพฤศจกิายน 2565 นายสชุาติ แซ่กือ 8,000.00         80.00             7,920.00         19-ธ.ค.-65
9 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวยิง่ลกัษณ์ รัตนผ่องใส 2,000.00         -                2,000.00         19-ธ.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  19 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 08/0366 ร้าน เอ็น ที ซี สโตร์ 5,355.00            53.55           5,301.45          19-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.กีฎวิทยา
2 6511289 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แซค ซายน์ เอ็นจ์ 5,424.90            50.70           5,374.20          19-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.โรคพืช
3 9036 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.โพรเซสเซอร์ 699,800.00         6,540.19       693,259.81       19-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
4 001-11-65 นางสาวชนกนันท์  บุญช่ืน 36,900.00           369.00         36,531.00        19-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
5 039/1905 ร้านสมชัยอะไหล่ยนต์ 12,250.00           114.49         12,135.51        19-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
6 044/2565 บริษัท ตรงพานิชกิจเกษตร จ ากัด 87,000.00           870.00         86,130.00        19-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
7 2211-0046 บริษัท อีซี (2018) จ ากัด 7,530.00            70.37           7,459.63          19-ธ.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  19 ธันวำคม  พ.ศ. 2565


