
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าถุงร้อน นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,827.00        -               3,827.00      23-ม.ค.-66
2 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 1,926.00        -               1,926.00      23-ม.ค.-66
3 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนตุลาคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 1,926.00        -               1,926.00      23-ม.ค.-66
4 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 1,926.00        -               1,926.00      23-ม.ค.-66
5 ค่าโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65          -               101.65         23-ม.ค.-66
6 ค่าโทรศัพท์ เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65          -               101.65         23-ม.ค.-66
7 ค่าล่วงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 8,820.00        -               8,820.00      23-ม.ค.-66
8 ค่าล่วงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 5,570.00        -               5,570.00      23-ม.ค.-66
9 ค่าจ้างเหมา นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 2,500.00        -               2,500.00      23-ม.ค.-66
10 วัสดุงานบ้าน นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,736.75        -               3,736.75      23-ม.ค.-66
11 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,821.00        -               3,821.00      23-ม.ค.-66
12 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,200.00        -               4,200.00      23-ม.ค.-66
13 ค่าอินเตอร์เน็ต นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 492.20          -               492.20         23-ม.ค.-66
14 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 1,104.00        -               1,104.00      23-ม.ค.-66
15 ค่าอินเตอร์เน็ต นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 492.20          -               492.20         23-ม.ค.-66
16 ค่าโทรศัพท์  นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 73.83            -               73.83          23-ม.ค.-66
17 ค่าโทรศัพท์  นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 73.83            -               73.83          23-ม.ค.-66

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   23 มกรำคม พ.ศ. 256



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 วัสดุเช้ือเพลิง นางอ านวยพร ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 3,580.00        -               3,580.00      23-ม.ค.-66



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 เดอืนธนัวาคม 2565 นางสาวสมคดิ คุณโกทา 8,000.00         80.00             7,920.00         23-ม.ค.-66
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนธนัวาคม 2565 นางสาวกานตพ์ชิชา ผิวกลม 8,000.00         80.00             7,920.00         23-ม.ค.-66
3 ค่าใชจ่้ายโครงการส ารวจและจดัท าฐานขอ้มลูประชากรไมย้นืตน้ฯ นางสาวยิง่ลกัษณ์ รัตนผ่องใส 40,000.00       -                40,000.00       23-ม.ค.-66
4 ค่าสมนาคุณหลงัสอบปากเปลา่ข ัน้สดุทา้ย นางประไพศรี ศิริจักรวาล 5,000.00         -                5,000.00         23-ม.ค.-66
5 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายสดุสายสนิ แก้วเรือง 9,093.35         -                9,093.35         23-ม.ค.-66
6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวชลาธร จูเจริญ 6,760.00         -                6,760.00         
7 ค่าจา้งเหมา เดอืนธนัวาคม 2565 นางสาวสุกันทา เป็งเรือน 8,000.00         80.00             7,920.00         
8 ค่าใชจ่้ายโครงการผลติมนัส าปะหลงัเพือ่หารายได้ นายสทุศัน์ แปลงกาย 120,000.00      -                120,000.00     
9 ค่าเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ นางสาววรยิา ด่อนศรี 646.28            -                646.28           
10 ค่าสมนาคุณหลงัสอบปากเปลา่ข ัน้สดุทา้ย นายทวีศักด์ิ เตชะเกรียงไกร 5,000.00         -                5,000.00         
11 ค่าสมนาคุณหลงัสอบปากเปลา่ข ัน้สดุทา้ย นางกานต์สุดา วันจันทึก 10,000.00       -                10,000.00       
12 ค่าหน่วยกติและค่าธรรมเนยีมวทิยานพินธ์ นายปิติพงษ์ โตบันลือภพ 15,875.00       -                15,875.00       
13 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นายปรเมศ แสนยากุล 7,170.00         -                7,170.00         
14 ค่าตอบแทนกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ประจ าเดอืนธนัวาคม 2565 นายสมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 3,000.00         300.00           2,700.00         
15 ค่าตอบแทนกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ประจ าเดอืนธนัวาคม 2565 นายธานี ศรีวงศ์ชัย 2,500.00         250.00           2,250.00         
16 ค่าตอบแทนกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ประจ าเดอืนธนัวาคม 2565 นางสาวเฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 2,000.00         200.00           1,800.00         
17 ค่าตอบแทนกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ประจ าเดอืนธนัวาคม 2565 นายธานินทร์ คงศิลา 2,000.00         200.00           1,800.00         
18 เงนิเพิม่พเิศษต าแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัช ีเดอืนมกราคม 2566 นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง 3,000.00         300.00           2,700.00         

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   23 มกรำคม พ.ศ. 2566

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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

จ่ำยให้

19 เงนิเพิม่พเิศษต าแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัช ีเดอืนมกราคม 2566 นางสาวรัชนี จันทร์จรัสจิตต์ 3,000.00         300.00           2,700.00         
20 เงนิต าแหน่งหวัหน้างาน เดอืนมกราคม 2566 นางสาวกัญญารัตน์ หิรัญรัตน์ 2,500.00         250.00           2,250.00         
21 เงนิต าแหน่งหวัหน้างาน เดอืนมกราคม 2566 นายวิชาญ ย่ังยืน 2,500.00         250.00           2,250.00         



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 22000655 บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 25,680.00     240.00    25,440.00        23-ม.ค.-66 ส านักงานเลขานุการ
2 ค่าเบ้ียประกันภัย บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 40,115.37     374.91    39,740.46        23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
3 09/0413 ร้านเอ็น ที ซี สโตร์ 4,001.00       40.01      3,960.99          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
4 09/0414 ร้านเอ็น ที ซี สโตร์ 3,800.00       38.00      3,762.00          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
5 6508218 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งทรัพย์ เคมีคอล 2,461.00       23.00      2,438.00          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.คหกรรมฯ
6 345/17222 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอีเล็กทริก 6,848.00       64.00      6,784.00          23-ม.ค.-66 สถานีวิจัยดอยปุย
7 6512-1230 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จ ากัด 41,666.00     389.40    41,276.60        23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.คหกรรมฯ
8 000776 ร้านเล็กสมบูรณ์ 7,100.00       71.00      7,029.00          23-ม.ค.-66 ภ.โรคพืช
9 2312300130 บริษัท ซันฟีด จ ากัด 31,155.60     311.56    30,844.04        23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล
10 22/12087 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 9,128.50       85.31      9,043.19          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
11 22/12080 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 634.51         5.93        628.58            23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.พืชสวน
12 22/12088 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 2,201.53       20.58      2,180.95          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.ส่งเสริมฯ
13 65-024 บริษัท ทีเอส เทคนิคคอล จ ากัด 13,375.00     125.00    13,250.00        23-ม.ค.-66 ภ.คหกรรมฯ
14 77308965 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 1,961.66       18.33      1,943.33          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
15 77308964 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 2,140.00       20.00      2,120.00          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  23 มกรำคม  พ.ศ. 2566



ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ หน่วยงาน
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
16 77308963 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จ ากัด 4,922.00       46.00      4,876.00          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
17 22/12081 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 2,013.21       18.82      1,994.39          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล
18 22/12064 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 4,651.83       43.48      4,608.35          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
19 6512056 บริษัท ทัสพาว จ ากัด 638,790.00   5,970.00  632,820.00       23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
20 6502415 บริษัท ไทย ไอโซแพค จ ากัด 363,800.00   3,400.00  360,400.00       23-ม.ค.-66 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
21 6512010 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด 12,000.00     112.15    11,887.85        23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
22 2212-0041 บริษัท อีซ่ี (2018) จ ากัด 2,521.20       23.56      2,497.64          23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
23 4707473 บริษัท รักษาความปลอดภัย และถลาง พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 117,000.00   1,093.46  115,906.54       23-ม.ค.-66 ส านักงานเลขานุการ
24 9070 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.โพรเซสเซอร์ 319,716.00   2,988.00  316,728.00       23-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ส านักงานเลขานุการ
25 6601038 บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.พาร์ท แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 2,542.86       23.77      2,519.09          23-ม.ค.-66 ภ.คหกรรมฯ


