
ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

1 วัสดุบริโภค นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 2,830.00 -                 2,830.00 27-ธ.ค.-64

2 คาสอนพิเศษ นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 9,720.00 -                 9,720.00 27-ธ.ค.-64

3 คาสอนพิเศษ นางพรรณวด ี โสพรรณรัตน (ภาควิชาสัตวบาล) 4,860.00 -                 4,860.00 27-ธ.ค.-64

4 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 4,125.00 -                 4,125.00 27-ธ.ค.-64

5 วัสดุกอสราง นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 3,715.05 -                 3,715.05 27-ธ.ค.-64

6 วัสดุงานบาน นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 1,676.00 -                 1,676.00 27-ธ.ค.-64

7 วัสดุสํานักงาน นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 1,553.00 -                 1,553.00 27-ธ.ค.-64

8 วัสดุคอมพิวเตอร นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 6,070.00 -                 6,070.00 27-ธ.ค.-64

9 วัสดุงานบาน นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 339.00 -                 339.00 27-ธ.ค.-64

10 วัสดุงานบาน นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 550.00 -                 550.00 27-ธ.ค.-64

11 วัสดุงานบาน นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 5,272.50 -                 5,272.50 27-ธ.ค.-64

12 วัสดุงานบาน นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 1,000.00 -                 1,000.00 27-ธ.ค.-64

13 วัสดุงานบาน นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 1,279.00 -                 1,279.00 27-ธ.ค.-64

14 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 2,940.00 -                 2,940.00 27-ธ.ค.-64

15 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 2,307.00 -                 2,307.00 27-ธ.ค.-64

16 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 2,576.80 -                 2,576.80 27-ธ.ค.-64

17 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 4,399.00 -                 4,399.00 27-ธ.ค.-64

18 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 180.00 -                 180.00 27-ธ.ค.-64

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

วันที ่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ จายให จํานวนเงิน ภาษีหัก จํานวนเงิน วันที่โอน/

ที่ ณ ที่จาย หลังหักภาษี จายเช็ค

19 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 815.00 -                 815.00 27-ธ.ค.-64

20 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 540.00 -                 540.00 27-ธ.ค.-64

21 วัสดุสํานักงาน นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 1,155.60 -                 1,155.60 27-ธ.ค.-64

22 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 1,087.00 -                 1,087.00 27-ธ.ค.-64

23 วัสดุบริโภค นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 6,600.00 -                 6,600.00 27-ธ.ค.-64

24 คาจางเหมา นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 2,700.00 -                 2,700.00 27-ธ.ค.-64

25 คาจางเหมา นางสาวพัชรียา บุญกอแกว (สถานีวิจัยปากชอง) 7,922.00 -                 7,922.00 27-ธ.ค.-64

- -



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 ทุนการศกึษาจากบรษิทั ไบโอจนีีเทค จํากดั นางสาวศศวิมิล พรหมชาติ 11,440.00 -                 11,440.00 27-ธ.ค.-64

จายให

แจงเรื่องการโอนเงินผานระบบอิเลก็ทรอนิกส

วันที ่   27 ธันวาคม  พ.ศ. 2564

หากทานมีขอสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมไดที่ :

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


