
 

   
  

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

1 ค่าพวงมาลา นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 1,000.00         -                 1,000.00       22-เม.ย.-65

2 ค่าล่วงเวลา เดือนธันวาคม 2564 นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 960.00            -                 960.00          22-เม.ย.-65

3 ค่าล่วงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 3,600.00         -                 3,600.00       22-เม.ย.-65

4 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 8,400.00         -                 8,400.00       22-เม.ย.-65

5 ค่าล่วงเวลา เดือนมกราคม 2565 นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 2,400.00         -                 2,400.00       22-เม.ย.-65

6 วัสดุการแพทย์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,100.00         -                 4,100.00       22-เม.ย.-65

7 วัสดุก่อสร้าง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,800.00         -                 4,800.00       22-เม.ย.-65

8 ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,737.87         -                 4,737.87       22-เม.ย.-65

9 ค่าสอนพิเศษ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,400.00         -                 2,400.00       22-เม.ย.-65

10 วัสดุส านักงาน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 3,580.00         -                 3,580.00       22-เม.ย.-65

11 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,900.00         -                 4,900.00       22-เม.ย.-65

12 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,500.00         -                 4,500.00       22-เม.ย.-65

13 วัสดุก่อสร้าง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,721.00         -                 4,721.00       22-เม.ย.-65
14 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง  นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 2,480.00         -                 2,480.00       22-เม.ย.-65

15 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง  นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 1,480.00         -                 1,480.00       22-เม.ย.-65

16 ค่าบัตรเติมเงิน เดือนเมษายน 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 2,000.00         -                 2,000.00       22-เม.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  22  เมษำยน พ.ศ. 2565



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

17 ค่าอาหารว่าง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 415.00            -                 415.00          22-เม.ย.-65

18 ค่าอาหารว่าง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,350.00         -                 1,350.00       22-เม.ย.-65

19 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 200.00            -                 200.00          22-เม.ย.-65

20 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 50.00             -                 50.00           22-เม.ย.-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 ค่าใชจ่้ายโครงการทศันและศกึษาดนิภาคสนามส าหรบันสิติ ป.ตรี นายณฐัพล จิตมาตย์ 66,000.00         -                 66,000.00         22-เม.ย.-65
2 สญัญายมืเงนิ นางสาวทพิธดิา ทิพย์คงคา 20,000.00         -                 20,000.00         22-เม.ย.-65

3 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 3 ฉบบั นางปิยนุช ศรไชย 1,680.00          -                 1,680.00          22-เม.ย.-65

4 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีต่ ารวจ นางประนอม คงสกุล 1,500.00          -                 1,500.00          22-เม.ย.-65

5 ค่าไปรษณีย ์เดอืนมนีาคม 2565 นางวราภรณ์ วงค์พิลา 489.00             -                 489.00             22-เม.ย.-65

6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง  นายพรเทพ แช่มช้อย 6,960.00          -                 6,960.00          22-เม.ย.-65

7 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง  นายสมชาย โพธิสาร 4,320.00          -                 4,320.00          22-เม.ย.-65

8 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง  นางสาวณฐัพร วรธงไชย 960.00             -                 960.00             22-เม.ย.-65

9 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าสถานฯี เดอืนมนีาคม 2565 นางสาวทพิยม์นต์ ใยเกษ 2,000.00          200.00            1,800.00          22-เม.ย.-65

10 ค่าจา้งเหมา เดอืนมนีาคม 2565 นายพัลลภ วงศ์ค า 8,000.00          80.00              7,920.00          22-เม.ย.-65

11 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนเมษายน 2565 นางสาวภัศจี คงศีล 2,000.00          200.00            1,800.00          22-เม.ย.-65

12 เงนิประจ าต าแหน่งทางวชิาการ เดอืนเมษายน 2565 นายศักดา อินทรวิชัย 9,900.00          990.00            8,910.00          22-เม.ย.-65

13 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืนเมษายน 2565 นางสาวเนตรนภิส เขียวข า 5,600.00          560.00            5,040.00          22-เม.ย.-65

14 ค่าวสัดุบรโิภค และวสัดุส านกังาน ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ 1,471.00          -                 1,471.00          22-เม.ย.-65

15 ค่าตอบแทนพเิศษต าแหน่งนกัวเิทศสมัพนัธ ์เดอืนเมษายน 2565 นางสาวภริษา เชาวนะพงษ์ 4,000.00          400.00            3,600.00          22-เม.ย.-65

16 ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานทีม่คีวามสามารถทางดา้นภาษา เดอืนเมษายน 2565 นายทศพล ตู้ธนสาร 1,000.00          100.00            900.00             22-เม.ย.-65

17 ค่าตอบแทนพเิศษต าแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัช ีเดอืนเมษายน 2565 นายบุณฑริก รังสิมันต์ุวงศ์ 3,000.00          300.00            2,700.00          22-เม.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  22  เมษำยน พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

จ่ำยให้

18 ค่าตอบแทนพเิศษต าแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัช ีเดอืนเมษายน 2565 นางสาวอรพรรณ กิจมุติ 3,000.00          300.00            2,700.00          22-เม.ย.-65

19 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนเมษายน 2565 นางสาวพัชราวดี ศรีบุญเรือง 2,000.00          200.00            1,800.00          22-เม.ย.-65

20 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืนเมษายน 2565 นางสาวสุภาภรณ์ เลิศศิริ 5,600.00          560.00            5,040.00          22-เม.ย.-65

21 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนเมษายน 2565 นางสาวชลาธร จูเจริญ 2,000.00          200.00            1,800.00          22-เม.ย.-65

22 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืนเมษายน 2565 นายปิยะ กิตติภาดากุล 5,600.00          560.00            5,040.00          22-เม.ย.-65

23 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนเมษายน 2565 นายด ารงวุฒิ อ่อนวิมล 2,000.00          200.00            1,800.00          22-เม.ย.-65

24 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนเมษายน 2565 นางสาวปาริชาติ พรมโชติ 2,000.00          200.00            1,800.00          22-เม.ย.-65



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บริษัทฯ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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 0383 นายนิวัติ  แม้นรัมย์ 206,124.75           1,926.40        204,198.35        22-เม.ย.-65

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  22  เมษำยน  พ.ศ. 2565


