
 

   
  

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

1 วัสดุยานพาหนะ นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 4,100.00         -                 4,100.00       22-ส.ค.-65

2 วัสดุเช้ือเพลิง นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 16,016.00       -                 16,016.00      22-ส.ค.-65

3 ค่าล่วงเวลา เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 7,350.00         -                 7,350.00       22-ส.ค.-65

4 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 7,400.00         -                 7,400.00       22-ส.ค.-65

5 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 7,400.00         -                 7,400.00       22-ส.ค.-65

6 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 7,400.00         -                 7,400.00       22-ส.ค.-65

7 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,200.00         -                 4,200.00       22-ส.ค.-65

8 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 4,200.00         -                 4,200.00       22-ส.ค.-65

9 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 7,400.00         -                 7,400.00       22-ส.ค.-65

10 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 216.00            -                 216.00          22-ส.ค.-65

11 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 717.00            -                 717.00          22-ส.ค.-65

12 ครุภัณฑ์ส านักงาน นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,740.00         -                 1,740.00       22-ส.ค.-65

13 วัสดุทางการศึกษษ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,900.00         -                 4,900.00       22-ส.ค.-65

14 วัสดุบริโภค นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 30,425.00       -                 30,425.00      22-ส.ค.-65

15 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 1,740.00         -                 1,740.00       22-ส.ค.-65

16 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน 2564 นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 2,450.30         -                 2,450.30       22-ส.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  22 สิงหำคม พ.ศ. 2565



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

17 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 1,740.00         -                 1,740.00       22-ส.ค.-65

18 วัสดุเช้ือเพลิง นางอ านวยพร  ประทุมโพธ์ิ (สถานีวิจัยลพบุรี) 13,924.00       -                 13,924.00      22-ส.ค.-65

19 ค่าส่งเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,405.00         -                 1,405.00       22-ส.ค.-65

20 ค่าล่วงเวลา เดือนกรกฎาคม 2565 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 3,280.00         -                 3,280.00       22-ส.ค.-65

21 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 11,100.00       -                 11,100.00      22-ส.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 ค่าใชจ่้ายโครงการเกษยีณอายรุาชการ นายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช 250,000.00       -                 250,000.00       22-ส.ค.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืน กรกฎาคม 2565 นางสาวอุทยัวรรณ ปุ๊ดเป้ีย 8,000.00          80.00              7,920.00          22-ส.ค.-65

3 ค่าลว่งเวลา เดอืน กรกฎาคม 2565 นางสาวแสงแข น้าวานิช 10,605.00         -                 10,605.00         22-ส.ค.-65

4 ค่าจา้งเหมา เดอืน กรกฎาคม 2565 นางสาวนทัรกิา อินตาโสภี 15,000.00         150.00            14,850.00         22-ส.ค.-65

5 ค่าจา้งเหมาเกบ็ขยะมลูฝอย นางประนอม คงสกุล 1,000.00          -                 1,000.00          22-ส.ค.-65

6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวณฐัพร วรธงไชย 5,310.00          -                 5,310.00          22-ส.ค.-65

7 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืน กรกฎาคม - สงิหาคม 2565 นางสาวปาริชาติ พรมโชติ 8,129.10          812.91            7,316.19          22-ส.ค.-65

8 ค่าใชจ่้ายงานเชดิชเูกยีรตแิก่บุคลากรภาคฯ นายสมบตัิ ประสงค์สุข 30,000.00         -                 30,000.00         22-ส.ค.-65

9 ค่าใชจ่้ายโครงการถ่ายทอดความรูด้า้นการเกษตร นางปารสิทุธิ ์ เฉลิมชัยวัฒน์ 200,000.00       -                 200,000.00       22-ส.ค.-65

10 ค่าใชจ่้ายโครงการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรวทิยาศาสตรเ์กษตร นางสาวพัชราวดี ศรีบุญเรือง 88,000.00         -                 88,000.00         22-ส.ค.-65

11 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวอรวรรณ ค าดี 1,624.00          -                 1,624.00          22-ส.ค.-65

12 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืน สงิหาคม 2565 นางศิริพร เรียบร้อย คิม 4,000.00          400.00            3,600.00          22-ส.ค.-65

13 ค่าลว่งเวลา เดอืน กรกฎาคม 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ เมืองกลาง 30,590.00         -                 30,590.00         22-ส.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   22 สิงหำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



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 6508108 บริษัท เอ.แอนด์ เอส.พลาสตแพค จ ากัด 192,500.00           1,799.07        190,700.93        22-ส.ค.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี 22 สิงหำคม  พ.ศ. 2565


