
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 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายปิยะ กิตติภาดากุล 1,500.00          -                 1,500.00          19-ก.ค.-65
2 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายสดุสายสนิ แก้วเรือง 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

3 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวปารชิาติ พรมโชติ 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

4 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายวรีชยั มัธยัสถ์ถาวร 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

5 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

6 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวชลุพีร นาคพวง 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

7 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นางสาวอาภรณ์รัตน์ พงศ์ชัยประทีป 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

8 คา่ตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ครัง้ที ่2/2565 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ นายภทัร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

9 คา่ตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา ครัง้ที ่1 และ 2 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารฯ นายด ารงวฒุิ อ่อนวิมล 2,400.00          -                 2,400.00          19-ก.ค.-65

10 คา่ตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา ครัง้ที ่1 และ 2 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารฯ นางสาวสุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 2,400.00          -                 2,400.00          19-ก.ค.-65

11 คา่ตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา ครัง้ที ่1 และ 2 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารฯ นายสงกรานต์ คุ้มกลาง 2,400.00          -                 2,400.00          19-ก.ค.-65

12 คา่ตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา ครัง้ที ่1 และ 2 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารฯ นางสมพิศ ชยันโต 2,400.00          -                 2,400.00          19-ก.ค.-65

13 คา่ตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา ครัง้ที ่1 และ 2 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารฯ นายปาโมช บุณยะตุลานนท์ 2,400.00          -                 2,400.00          19-ก.ค.-65

14 คา่ตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา ครัง้ที ่1 และ 2 โครงการกอ่สรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารฯ นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 2,400.00          -                 2,400.00          19-ก.ค.-65

15 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนายปิยะ กิตติภาดากุล 1,500.00          -                 1,500.00          19-ก.ค.-65

16 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนายณัฎฐ พิชกรรม 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

17 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนายจิรพัฒน์ โชติกไกร 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  19  กรกฎาคม 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 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนางสาวปานจิต ด ารงกุลก าจร 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

19 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนางสาวปาริชาติ พรมโชติ 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

20 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนายวีรชัย มัธยัสถ์ถาวร 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

21 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

22 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนางสาวชุลีพร นาคพวง 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

23 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนางสาวอาภรณ์รัตน์ พงศ์ชัยประทีป 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

24 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65

25 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ประชมุครัง้ที ่1/2565 โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตักิารฯนายนพ ตัณมุขยกุล 1,200.00          -                 1,200.00          19-ก.ค.-65


