
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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 ค่าจา้งเหมา เดอืน พฤษภาคม 2565 นางสาวละเอยีด สุขกุล 9,000.00          90.00              8,910.00          2-มิ.ย.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืน พฤษภาคม 2565 นางสาวจุไรพร รอดเช้ือ 25,000.00         250.00            24,750.00         2-มิ.ย.-65

3 ค่าจา้งเหมา เดอืน พฤษภาคม 2565 นางสาวรจุริา เอ่ียมจ ำรูญ 8,500.00          85.00              8,415.00          2-มิ.ย.-65

4 ค่าจา้งเหมา เดอืน พฤษภาคม 2565 นางสาวสริยิพุา ชัยกัมลำส 19,000.00         190.00            18,810.00         2-มิ.ย.-65

5 ค่าจา้งเหมา เดอืน พฤษภาคม 2565 นางกาญจนา ทองปำน 10,000.00         100.00            9,900.00          2-มิ.ย.-65

6 ค่าจา้งเหมา เดอืน พฤษภาคม 2565 นางสนุทรี ศรีตะระโส 7,500.00          75.00              7,425.00          2-มิ.ย.-65

7 ค่าจา้งเหมา เดอืน พฤษภาคม 2565 นำงล ำพึง กล่ินศรีสุข 9,000.00          90.00              8,910.00          2-มิ.ย.-65

8 ค่าจา้งเหมา เดอืน พฤษภาคม 2565 นางอรษา เสมแย้ม 9,000.00          90.00              8,910.00          2-มิ.ย.-65

9 เงนิประจ าต าแหน่งรองคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นายทรงยศ โชติชุติมำ 5,600.00          560.00            5,040.00          2-มิ.ย.-65

10 เงนิประจ าต าแหน่งรองคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงสำวเมตตำ เร่งขวนขวำย 5,600.00          560.00            5,040.00          2-มิ.ย.-65

11 เงนิประจ าต าแหน่งรองคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงสำวดลฤดี ใจสุทธ์ิ 5,600.00          560.00            5,040.00          2-มิ.ย.-65

12 เงนิประจ าต าแหน่งรองคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงสำววสพร นิชรัตน์ 5,600.00          560.00            5,040.00          2-มิ.ย.-65

13 เงนิประจ าต าแหน่งรองคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำยสุดสำยสิน แก้วเรือง 5,600.00          560.00            5,040.00          2-มิ.ย.-65

14 เงนิประจ าต าแหน่งรองคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงสำวสุจิตตำ เรืองรัศมี 5,600.00          560.00            5,040.00          2-มิ.ย.-65

15 เงนิประจ าต าแหน่งรองคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงกรรณิกำร์ สัจจำพันธ์ 5,600.00          560.00            5,040.00          2-มิ.ย.-65

16 เงนิประจ าต าแหน่งผูช้ว่ยคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำยเจตษฎำ อุตรพันธ์ 3,500.00          350.00            3,150.00          2-มิ.ย.-65

17 เงนิประจ าต าแหน่งผูช้ว่ยคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงปำริสุทธ์ิ เฉลิมชัยวัฒน์ 3,500.00          350.00            3,150.00          2-มิ.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   2  มิถุนายน พ.ศ. 2565

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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

จ่ำยให้

18 เงนิประจ าต าแหน่งผูช้ว่ยคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงสำวเจนจิรำ ดวงจิต 3,500.00          350.00            3,150.00          2-มิ.ย.-65

19 เงนิประจ าต าแหน่งผูช้ว่ยคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำยอนุสรณ์ เช้ือสำมำรถ 3,500.00          350.00            3,150.00          2-มิ.ย.-65

20 เงนิประจ าต าแหน่งผูช้ว่ยคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำยสุรเชษฎ์ อร่ำมรักษ์ 3,500.00          350.00            3,150.00          2-มิ.ย.-65

21 เงนิประจ าต าแหน่งผูช้ว่ยคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำยวีรชัย มัธยัสถ์ถำวร 3,500.00          350.00            3,150.00          2-มิ.ย.-65

22 เงนิประจ าต าแหน่งผูช้ว่ยคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงสำวอรวรรณ ค ำดี 3,500.00          350.00            3,150.00          2-มิ.ย.-65

23 เงนิประจ าต าแหน่งผูช้ว่ยคณบด ีเดอืน พฤษภาคม 2565 นำงสำววุฒิดำ รัตนพิไชย 3,500.00          350.00            3,150.00          2-มิ.ย.-65



แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บริษัทฯ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  บริษัทฯ น าใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือช่ือผู้รับเงินมาพร้อมแล้วตามเลขท่ีใบแจ้งหน้ีมาส่งให้กับงานการเงินคณะเกษตร
3.  เม่ืองานการเงินคณะเกษตรได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับทางบริษัทฯ  

 
    
    

ล าดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ายให้ จ านวนเงิน ภาษีหัก จ านวนเงิน วันท่ีโอน/ หมายเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่าย หลังหักภาษี จ่ายเช็ค
1 6504-05 ระไดนาโม 1,690.60              15.80            1,674.80           2-มิ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
2 ค่าเบ้ียประกัน บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 24,376.96            227.82           24,149.14          2-มิ.ย.-65

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :
ติดต่อได้ท่ี  :  งานการเงินคณะเกษตร  เบอร์โทร. 02-579-6130-1 ต่อ 1913

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2565


