
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

1 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 6,500.00         -                 6,500.00       29-มี.ค.-65

2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,040.00         -                 1,040.00       29-มี.ค.-65

3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,280.00         -                 1,280.00       29-มี.ค.-65

4 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,000.00         -                 1,000.00       29-มี.ค.-65

5 ค่าอาหารว่างประชุม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 403.00            -                 403.00          29-มี.ค.-65

6 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,800.00         -                 4,800.00       29-มี.ค.-65

7 วัสดุก่อสร้าง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,852.00         -                 4,852.00       29-มี.ค.-65

8 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,250.00         -                 2,250.00       29-มี.ค.-65

9 วัสดุส านักงาน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 3,746.00         -                 3,746.00       29-มี.ค.-65

10 ค่าเบ้ียประกันรถยนต์ นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 9,938.16         -                 9,938.16       29-มี.ค.-65

11 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 2,000.00         -                 2,000.00       29-มี.ค.-65

12 ค่าซ่อมแซมพ้ืนท่อประปา นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,600.00         -                 1,600.00       29-มี.ค.-65

13 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,500.00         -                 2,500.00       29-มี.ค.-65

14 ค่าล่วงเวลาเดือน กุมภาพันธ์ 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 10,430.00       -                 10,430.00      29-มี.ค.-65

15 วัสดุไฟฟ้า นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,996.00         -                 4,996.00       29-มี.ค.-65

16 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,800.00         -                 4,800.00       29-มี.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  29 มีนำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

17 วัสดุการเกษตร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 3,560.00         -                 3,560.00       29-มี.ค.-65

18 ค่าโทรศัพท์ เดือน มกราคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65            -                 101.65          29-มี.ค.-65

19 ค่าโทรศัพท์ เดือน มกราคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 101.65            -                 101.65          29-มี.ค.-65

20 ค่าบริการเครือข่าย เดือน มกราคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00            -                 963.00          29-มี.ค.-65

21 ค่าบริการเครือข่าย เดือน มกราคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00            -                 963.00          29-มี.ค.-65

22 ค่าบริการเครือข่าย เดือน มกราคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 963.00            -                 963.00          29-มี.ค.-65

23 ค่าล่วงเวลาเดือน มกราคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 2,630.00         -                 2,630.00       29-มี.ค.-65

24 ค่าล่วงเวลาเดือน มกราคม 2565 นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,430.00         -                 3,430.00       29-มี.ค.-65

25 ค่าปุ๋ย นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,750.00         -                 4,750.00       29-มี.ค.-65

26 ค่าปุ๋ย นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,560.00         -                 4,560.00       29-มี.ค.-65

27 วัสดุการเกษตร นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,340.00         -                 4,340.00       29-มี.ค.-65

28 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 2,800.00         -                 2,800.00       29-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 ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกงานเฉพาะดา้นหลกัสตูร วท.บ.สาขาเคมกีารเกษตร นายเฉลมิชาติ วงศ์ล้ีเจริญ 48,500.00         -                 48,500.00         29-มี.ค.-65
2 ค่าใชจ่้ายโครงการปฐมนเิทศ (ตร ีโท เอก) และมชัฌมินเิทศ นายทศัไนย จารุวัฒนพันธ์ 30,000.00         -                 30,000.00         29-มี.ค.-65

3 ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะนสิติทีพ่งึประสงค์ นายทศัไนย จารุวัฒนพันธ์ 50,000.00         -                 50,000.00         29-มี.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  29 มีนำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


