
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,800.00        -                4,800.00      14-มี.ค.-65
2 วัสดุการเกษตร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,600.00        -                4,600.00      14-มี.ค.-65
3 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 3,200.00        -                3,200.00      14-มี.ค.-65
4 ค่าสอนพิเศษ รศ.ดร.ครรชิต นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,200.00        -                1,200.00      14-มี.ค.-65
5 ค่าสอนพิเศษ ดร.ปรัชญา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,240.00        -                3,240.00      14-มี.ค.-65
6 ค่าตรวจสภาพรถยนต์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 500.00          -                500.00         14-มี.ค.-65
7 วัสดุไฟฟ้า นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 3,199.30        -                3,199.30      14-มี.ค.-65
8 วัสดุการแพทย์ นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 4,800.00        -                4,800.00      14-มี.ค.-65
9 วัสดุการแพทย์ นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 4,800.00        -                4,800.00      14-มี.ค.-65
10 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 80.00            -                80.00          14-มี.ค.-65
11 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 100.00          -                100.00         14-มี.ค.-65
12 ค่าซ่อมแซม นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 4,500.00        -                4,500.00      14-มี.ค.-65
13 ค่าจ้างเหมา นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 2,000.00        -                2,000.00      14-มี.ค.-65
14 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,000.00        -                1,000.00      14-มี.ค.-65
15 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,200.00        -                4,200.00      14-มี.ค.-65
16 ค่าสอนพิเศษ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 6,480.00        -                6,480.00      14-มี.ค.-65
17 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,200.00        -                4,200.00      14-มี.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  14  มีนำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนมกราคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00        -                1,284.00      14-มี.ค.-65
19 ค่าโทรศัพท์ เดือนมกราคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50          -                267.50         14-มี.ค.-65



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 คา่จา้งเหมา เดอืน กุมภาพนัธ ์2565 นางสนุทรี ศรีตะระโส 7,500.00         75.00             7,425.00         14-มี.ค.-65
2 คา่จา้งเหมา เดอืน กุมภาพนัธ ์2565 นางพชัรี ใจแดง 2,100.00         21.00             2,079.00         14-มี.ค.-65
3 คา่จา้งเหมา เดอืน กุมภาพนัธ ์2565 นางสาวอุทยัวรรณ ปุ๊ดเป๊ีย 8,000.00         80.00             7,920.00         14-มี.ค.-65
4 คา่จา้งเหมา เดอืน กุมภาพนัธ ์2565 นางสาวณฐัชา มีศรี 9,300.00         93.00             9,207.00         14-มี.ค.-65
5 คา่จา้งเหมา เดอืน กุมภาพนัธ ์2565 นางสาวลกัขณา วงษ์อินตรา 9,300.00         93.00             9,207.00         14-มี.ค.-65

 

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  14 มีนำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


