
ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 วัสดุเชื้อเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 100.00 -                 100.00 16-ธ.ค.-64

2 คาอาหารวาง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 110.00 -                 110.00 16-ธ.ค.-64

3 คาพวงหรีด นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง 800.00 -                 800.00 16-ธ.ค.-64

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

ติดตอไดที ่ : งานการเงินคณะเกษตร  เบอรโทร. 02-579-6130-1 ตอ 1913

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที ่  16 ธันวาคม  พ.ศ. 2564



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1.  บุคคลจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีตามที่ไดแจงรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผาน http://www.agr.ku.ac.th  หัวขอ แจงรับเช็ค

2. ทางการเงินคณะเกษตรจะดําเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ที่จายใหกับบุคคลที่ถูกหักภาษ ีและมารับใบภาษีหัก ณ ที่จายไดที่งานการเงินคณะเกษตร

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

1 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นายพลัลภ วงศคํา 16,000.00 160.00 15,840.00 16-ธ.ค.-64

2 ค่าใช้จ่ายโครงการปรรบัปรุงหลกัสูตร วท.ม.คหกรรมฯ นางสาวศรนัยา เผือกผอง 20,000.00 -                 20,000.00 16-ธ.ค.-64

3 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง นางสาวอรวรรณ คําดี 1,540.00 -                 1,540.00          16-ธ.ค.-64

4 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง นางสาวสดใส ชางสลัก 5,760.00 -                 5,760.00          16-ธ.ค.-64

5 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง รวม 5 ฉบบั นางปิยนุช ศรไชย 2,880.00 -                 2,880.00          16-ธ.ค.-64

6 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง นายเจตษฎา อุตรพันธ 1,880.00 -                 1,880.00          16-ธ.ค.-64

7 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน 240.00 - 240.00             16-ธ.ค.-64

8 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวจริธนา ศรีดาหลง 1,555.00 -                 1,555.00          16-ธ.ค.-64

9 ค่าใช้จ่ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางศศนิันท์ ทิพยโอสถ 790.00 - 790.00             16-ธ.ค.-64

10 ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมอืทางวชิาการกบัภาครฐั เอกชนฯ นายทรงยศ โชติชุติมา 150,000.00 -                 150,000.00 16-ธ.ค.-64

11 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นางชนกนันท รอดภักดี 8,000.00 80.00 7,920.00          16-ธ.ค.-64

12 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นางสาวอัจจนา จงยอกลาง 8,600.00 86.00 8,514.00          16-ธ.ค.-64

13 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นางสาวนุชนาถ ธนูแกว 9,000.00 90.00 8,910.00          16-ธ.ค.-64

14 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นางสาวอุทัยวรรณ ปุดเปย 8,000.00 80.00 7,920.00          16-ธ.ค.-64

15 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นางพัชรี ใจแดง 8,000.00 80.00 7,920.00          16-ธ.ค.-64

16 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นายธีรวีร แซสง 8,000.00 80.00 7,920.00          16-ธ.ค.-64

17 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นางปา แซหยาง 8,000.00 80.00 7,920.00          16-ธ.ค.-64

18 ค่าจ้างเหมา เดอืน พฤศจกิายน 2564 นายฟง แซหยาง 9,000.00 90.00 8,910.00          16-ธ.ค.-64

19 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายปยะ กิตติภาดากุล 1,500.00 -                 1,500.00          16-ธ.ค.-64

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเลก็ทรอนิกส

วันที ่  16 ธันวาคม  พ.ศ. 2564

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

ติดตอไดท่ี  : งานการเงินคณะเกษตร  เบอรโทร. 02-579-6130-1 ตอ 1913



ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

จายให

20 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายสุดสายสิน แกวเรือง 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

21 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายณัฎฐ พิชกรรม 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

22 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นางสาวปานจิต ดํารงกุลกําจร 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

23 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นางสาวปาริชาติ พรมโชติ 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

24 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายปติพงษ โตบันลือภพ 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

25 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นางสาวศราวดี ปานจับ 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

26 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายพรประชา พรมดอก 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

27 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายทศพล ตูธนสาร 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

28 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

29 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นางสาวชุลีพร นาคพวง 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

30 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นางสาวอาภรณรัตน พงศชัยประทีป 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

31 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายจิรพัฒน โชติกไกร 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

32 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายภัทร ภิญชวนิชย 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

33 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายนพ ตัณมุขยกุล 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

34 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี4/64 โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตักิารสอนฯ นายวีรชัย มัธยัสถถาวร 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

35 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายปยะ กิตติภาดากุล 1,500.00 -                 1,500.00          16-ธ.ค.-64

36 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายสุดสายสิน แกวเรือง 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

37 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายณัฎฐ พิชกรรม 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

38 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวปานจิต ดํารงกุลกําจร 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

39 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายสราวุธ รุงเมฆารัตน 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

40 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวปาริชาติ พรมโชติ 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

41 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวศราวดี ปานจับ 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

42 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายพรประชา พรมดอก 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

43 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายทศพล ตูธนสาร 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

44 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวชุลีพร นาคพวง 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

45 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวอาภรณรัตน พงศชัยประทีป 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

46 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายนพ ตัณมุขยกุล 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

47 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายภัทร ภิญชวนิชย 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

48 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี1/64 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายวีรชัย มัธยัสถถาวร 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64



ลําดับ รายการ จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันท่ีโอน/

ที่ หลังหักภาษี จายเช็ค

จายให

49 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นางสาวพัชรียา บุญกอแกว 1,500.00 -                 1,500.00          16-ธ.ค.-64

50 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายสุดสายสิน แกวเรือง 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

51 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

52 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นางพรรณวดี โสพรรณรัตน 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

53 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายณัฎฐ พิชกรรม 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

54 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นางสาวพัชรวิภา ใจจักรคํา 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

55 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายสุวิทย เจิมสวัสดิ์พงษ 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

56 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายปรีดา สามงามยา 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

57 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายพชรนนท ทัศนภักดี 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

58 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายทศพล ตูธนสาร 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

59 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายวิทยา จินดาหลวง 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

60 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายภัทร ภิญชวนิชย 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64

61 ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครงัท ี3/64 โครงการก่อสร้างถนนและเชอืมแนวท่อฯ นายลือศักดิ์ บุตรเหล 1,200.00 -                 1,200.00          16-ธ.ค.-64


