
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าอาหารว่างประชุม นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 410.00          -                410.00         15-ก.พ.-65
2 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 150.00          -                150.00         15-ก.พ.-65
3 วัสดุการเกษตร นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 22,000.00      -                22,000.00    15-ก.พ.-65
4 ค่าจ้างเหมาเก็บเก่ียวข้าวโพด นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 45,000.00      -                45,000.00    15-ก.พ.-65
5 ค่าจ้างเหมาเก็บเก่ียวข้าวโพด นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 7,640.00        -                7,640.00      15-ก.พ.-65
6 วัสดุงานบ้าน นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภ.ส่งเสริมฯ) 1,550.00        -                1,550.00      15-ก.พ.-65
7 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 2,200.00        -                2,200.00      15-ก.พ.-65
8 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 1,300.00        -                1,300.00      15-ก.พ.-65
9 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 2,200.00        -                2,200.00      15-ก.พ.-65
10 ค่าล่วงเวลา นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 5,390.00        -                5,390.00      15-ก.พ.-65
11 ค่าสอนพิเศษ ศ.เอิบ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภ.ปฐพีวิทยา) 3,240.00        -                3,240.00      15-ก.พ.-65
12 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 915.00          -                915.00         15-ก.พ.-65
13 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 2,785.00        -                2,785.00      15-ก.พ.-65
14 ค่าล่วงเวลา เดือน พฤศจิกายน 2564 นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 490.00          -                490.00         15-ก.พ.-65
15 ค่าล่วงเวลา เดือน พฤศจิกายน 2564 นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 5,600.00        -                5,600.00      15-ก.พ.-65
16 ค่าไปรษณีย์ นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 544.00          -                544.00         15-ก.พ.-65
17 ค่าไปรษณีย์ นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 370.00          -                370.00         15-ก.พ.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าล่วงเวลา เดือน ธันวาคม 2564 นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 1,090.00        -                1,090.00      15-ก.พ.-65
19 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 820.00          -                820.00         15-ก.พ.-65
20 ค่าไปรษณีย์ นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 32.00            -                32.00          15-ก.พ.-65
21 ค่าไปรษณีย์ นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 1,708.00        -                1,708.00      15-ก.พ.-65
22 ค่าไปรษณีย์ นายปิยะ  กิตติภาดากุล (ภ.พืชไร่นา) 34.00            -                34.00          15-ก.พ.-65
23 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 5,250.00        -                5,250.00      15-ก.พ.-65
24 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 2,300.00        -                2,300.00      15-ก.พ.-65
25 วัสดุก่อสร้าง นางสาวพัชรียา บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 7,855.00        -                7,855.00      15-ก.พ.-65
26 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 2,870.00        -                2,870.00      15-ก.พ.-65
27 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา บุญกอแก้ว (ภ.พืชสวน) 4,200.00        -                4,200.00      15-ก.พ.-65



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บุคคลจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ แจ้งรับเช็ค
2.  ทางการเงินคณะเกษตรจะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับบุคคลท่ีถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได้ท่ีงานการเงินคณะเกษตร

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 คา่ใชจ่้ายเดนิทาง นายกติตศิกัดิ ์ ศรีชมพร 4,320.00         -                4,320.00         15-ก.พ.-65
2 คา่ใชจ่้ายเดนิทาง นายสมชาย โพธิสาร 4,320.00         -                4,320.00         15-ก.พ.-65
3 คา่ใชจ่้ายเดนิทาง นางศศนินัท์ ทิพย์โอสถ 720.00            -                720.00           15-ก.พ.-65
4 เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการเดอืน มกราคม 2565 นางวลัลภา แต้มทอง 11,200.00       1,120.00        10,080.00       15-ก.พ.-65
5 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืน มกราคม 2565 นางน้องนุช ศิริวงศ์ 4,000.00         400.00           3,600.00         15-ก.พ.-65
6 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืน ตุลาคม 2564 นางสาวปารชิาติ พรมโชติ 2,000.00         200.00           1,800.00         15-ก.พ.-65
7 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืน กุมภาพนัธ ์ 2565 นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 5,600.00         560.00           5,040.00         15-ก.พ.-65
8 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืน กุมภาพนัธ ์ 2565 นางสาวเนตรนภสิ เขียวข า 5,600.00         560.00           5,040.00         15-ก.พ.-65
9 คา่ใชจ่้ายเดนิทาง รวม 5 ฉบบั นางสาวอรวรรณ ค าดี 11,035.00       -                11,035.00       15-ก.พ.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  15 กุมภำพันธ์ 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 แจ้งรับเช็ค
2.  บริษัทฯ น าใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือช่ือผู้รับเงินมาพร้อมแล้วตามเลขท่ีใบแจ้งหน้ีมาส่งให้กับงานการเงินคณะเกษตร
3.  เม่ืองานการเงินคณะเกษตรได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับทางบริษัทฯ  

 
    
    

ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 6501-31027 บริษัท เฉลิมชัยออยส์ จ ากัด 47,187.00           441.00         46,746.00        15-ก.พ.-65

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  15 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565


