
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,220.00        -               3,220.00      3-ม.ค.-66
2 วัสดุบริโภค นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,200.00        -               4,200.00      3-ม.ค.-66
3 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 5,000.00        -               5,000.00      3-ม.ค.-66
4 วัสดุคอมพิวเตอร์ นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 5,000.00        -               5,000.00      3-ม.ค.-66
5 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,360.00        -               3,360.00      3-ม.ค.-66
6 วัสดุส านักงาน นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 430.00          -               430.00         3-ม.ค.-66
7 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าอุ่น นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 600.00          -               600.00         3-ม.ค.-66
8 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,820.00        -               1,820.00      3-ม.ค.-66
9 ค่าอาหารว่าง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 75.00            -               75.00          3-ม.ค.-66
10 ค่าส่งเอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,791.00        -               1,791.00      3-ม.ค.-66

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  3 มกรำคม พ.ศ. 2566



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 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาววชัรกลม พูลฤทธ์ิ 1,190.00         -                1,190.00         3-ม.ค.-66
2 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวอุทุมพร ไชยวงษ์ 1,200.00         -                1,200.00         3-ม.ค.-66
3 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวณฐัพร วรธงไชย 9,980.00         -                9,980.00         3-ม.ค.-66
4 ค่าจา้งเหมาเกบ็เอกสารการเงนิ นายทรงยศ โชติชุติมา 4,500.00         -                4,500.00         3-ม.ค.-66
5 คนืเงนิค า้ประกนัสญัญา นางสาวพนามาศ ตรีวรรณกุล 7,200.00         -                7,200.00         3-ม.ค.-66

ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวภรณิภา โพธ์ิศิริ 1,170.00         -                1,170.00         3-ม.ค.-66
เงนิต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2565 นางสาวศรันยา เผือกผ่อง 11,200.00       1,120.00        10,080.00       3-ม.ค.-66
เงนิต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2565 นางศริพิร เรียบร้อย คิม 8,000.00         800.00           7,200.00         3-ม.ค.-66
ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 5 ฉบบั นางสาวอรวรรณ ค าดี 11,150.00       -                11,150.00       3-ม.ค.-66

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  3 มกรำคม พ.ศ.2566

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 6512081 บริษัท เอ.แอนด์ เอส.พลาสตแพค จ ากัด 192,500.00         1,799.07       190,700.93       3-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
2 650001 ระไดนาโม 7,789.60            72.80           7,716.80          3-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
3 เงินค้ าประกัน นางสายธาร  ไทยบุญจันทร์ 7,200.00            -              7,200.00          3-ม.ค.-66 ภ.คหกรรมฯ
4 6512-00292 บริษัท ว่านล่ี แพ็คก้ิง เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 64,200.00           600.00         63,600.00        3-ม.ค.-66 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
5 6512-00106 บริษัท ว่านล่ี แพ็คก้ิง เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 64,200.00           600.00         63,600.00        3-ม.ค.-66 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
6 6511-01002-01003 บริษัท ว่านล่ี แพ็คก้ิง เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 85,600.00           800.00         84,800.00        3-ม.ค.-66 ศูนย์วิจัยข้าวโพด
7 22/11096 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 12,157.88           113.63         12,044.25        3-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
8 039/1912 ร้านสมชัยอะไหล่ยนต์ 4,400.00            41.12           4,358.88          3-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
9 6511-005 บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จ ากัด 46,175.00           431.54         45,743.46        3-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ สถานีวิจัยทับกวาง

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  3 มกรำคม พ.ศ. 2566


