
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 เงินต ำแหน่งหัวหน้ำสถำนีวิจัย เดือนธันวำคม 2565 นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 2,000.00        200.00           1,800.00      5-ม.ค.-66
2 วัสดุก่อสร้ำง นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 1,830.00        -               1,830.00      5-ม.ค.-66
3 วัสดุกำรเกษตร นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 700.00          -               700.00         5-ม.ค.-66
4 วัสดุก่อสร้ำง นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 1,964.00        -               1,964.00      5-ม.ค.-66
5 วัสดุไฟฟ้ำ นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 3,390.00        -               3,390.00      5-ม.ค.-66
6 วัสดุไฟฟ้ำ นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 3,750.00        -               3,750.00      5-ม.ค.-66
7 ค่ำจ้ำงเหมำตัดหญ้ำแปลงพลับ นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 4,000.00        -               4,000.00      5-ม.ค.-66
8 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำมอสแต่งใบในโรงเรือนฯ นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 5,000.00        -               5,000.00      5-ม.ค.-66
9 ค่ำจ้ำงเหมำจ้ำงผลิตต้นเน้ือเย่ือในห้องปฏิบัติกำร นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 5,000.00        -               5,000.00      5-ม.ค.-66
10 ค่ำจ้ำงเหมำช่วยงำนด้ำนพัสดุ นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 5,000.00        -               5,000.00      5-ม.ค.-66
11 ค่ำจ้ำงเหมำงำนเก่ียวข้องกับกำรผลิตพันธ์ุพืชฯ นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 4,300.00        -               4,300.00      5-ม.ค.-66
12 ค่ำซ่อมแซมกบไสไม้ นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 200.00          -               200.00         5-ม.ค.-66
13 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ นำงสำวนิภำ  เข่ือนควบ (สถำนีวิจัยดอยปุย) 1,695.00        -               1,695.00      5-ม.ค.-66

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  5 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 ค่าจา้งเหมา เดอืนธนัวาคม 2565 นางวลรีตัน์ บรรจงจิต 21,000.00       210.00           20,790.00       5-ม.ค.-66
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนธนัวาคม 2565 นายบุญชว่ย เสมแย้ม 9,000.00         90.00             8,910.00         5-ม.ค.-66
3 ค่าจา้งเหมา เดอืนธนัวาคม 2565 นางจนิตนา เพริดพร้ิงตระกูล 10,500.00       105.00           10,395.00       5-ม.ค.-66
4 ค่าจา้งเหมา เดอืนธนัวาคม 2565 นางสาวนทัธมน ก ำเนิดบุญ 12,000.00       120.00           11,880.00       5-ม.ค.-66
5 วสัดุส านกังาน นางวรีะศรี เมฆตรง 3,180.00         -                3,180.00         5-ม.ค.-66
6 วสัดุเชือ้เพลงิ นางพทิยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 17,220.00       -                17,220.00       5-ม.ค.-66
7 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นำงสำววรรณสิริ วรรณรัตน์ 240.00            -                240.00           5-ม.ค.-66
8 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพนสิติ ภาคปลาย ปีการศกึษา 2565 นางสาวพจิติรา แก้วสอน 100,000.00      -                100,000.00     5-ม.ค.-66
9 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวอรวรรณ ค ำดี 1,960.00         -                1,960.00         5-ม.ค.-66

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  5 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
1 012/20492 บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอร่ี จ ำกัด 179,760.00         1,680.00       178,080.00       5-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
2 ค่ำจ้ำงเหมำ นำยธัชพล  ธิติธนำคุณำกร 3,000.00            30.00           2,970.00          5-ม.ค.-66 ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
3 038/1911 ร้ำนสมชัยอะไหล่ยนต์ 800.00               7.48             792.52            5-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
4 651213-000024 บริษัท ย่ิงเจริญ โฮมมำร์ท ปำกช่อง จ ำกัด 5,850.00            54.67           5,795.33          5-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ศูนย์วิจัยข้ำวโพด
5 36/1769 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดำรำวรรณกำรพิมพ์ 10,000.00           93.46           9,906.54          5-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ สถำนีวิจัยดอยปุย
6 AI45637 บริษัท สหพำนิช เชียงใหม่ จ ำกัด 9,560.00            89.35           9,470.65          5-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ สถำนีวิจัยดอยปุย
7 00011 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลำนนำบรรจุภัณฑ์ 9,000.00            84.11           8,915.89          5-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ สถำนีวิจัยดอยปุย
8 65/096 ร้ำนพรีเม่ียม ออฟฟิศ 1,700.00            17.00           1,683.00          5-ม.ค.-66 ยังไม่มีใบเสร็จ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
9 5145 บริษัท อิคำริ-ไทย จ ำกัด 2,140.00            20.00           2,120.00          5-ม.ค.-66 ภ.คหกรรมฯ
10 5146 บริษัท อิคำริ-ไทย จ ำกัด 2,140.00            20.00           2,120.00          5-ม.ค.-66 ภ.คหกรรมฯ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  5 มกรำคม  พ.ศ. 2566


