
 

   
  

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

1 ค่าพวงหรีด นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 900.00            -                 900.00          25-ส.ค.-65

2 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 8,400.00         -                 8,400.00       25-ส.ค.-65

3 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,200.00         -                 9,200.00       25-ส.ค.-65

4 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 7,600.00         -                 7,600.00       25-ส.ค.-65

5 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 7,200.00         -                 7,200.00       25-ส.ค.-65

6 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 7,600.00         -                 7,600.00       25-ส.ค.-65

7 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 6,800.00         -                 6,800.00       25-ส.ค.-65

8 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 10,000.00       -                 10,000.00      25-ส.ค.-65

9 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 8,400.00         -                 8,400.00       25-ส.ค.-65

10 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 8,000.00         -                 8,000.00       25-ส.ค.-65

11 ค่าอาหารประชุม นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 705.00            -                 705.00          25-ส.ค.-65

12 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 100.00            -                 100.00          25-ส.ค.-65

13 ค่าพวงหรีด นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 1,000.00         -                 1,000.00       25-ส.ค.-65

14 ค่าอาหารประชุม นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 448.00            -                 448.00          25-ส.ค.-65

15 ค่าซ่อมแซมรถ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,605.00         -                 1,605.00       25-ส.ค.-65

16 ค่าซ่อมแซมป๊ัมน้้า นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 500.00            -                 500.00          25-ส.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  25 สิงหำคม พ.ศ. 2565



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

17 ค่าจ้างเหมาบริการคัดไข่ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,800.00         -                 4,800.00       25-ส.ค.-65

18 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 3,600.00         -                 3,600.00       25-ส.ค.-65

19 ค่าล่วงเวลา เดือนมิถุนายน 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 10,800.00       -                 10,800.00      25-ส.ค.-65

20 ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,000.00         -                 4,000.00       25-ส.ค.-65

21 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 750.00            -                 750.00          25-ส.ค.-65

22 วัสดุวิทยาศาสตร์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,766.85         -                 4,766.85       25-ส.ค.-65

23 ค่าจ้างเหมาบริการคัดไข่ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,800.00         -                 4,800.00       25-ส.ค.-65

24 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนพฤษภาคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00         -                 1,284.00       25-ส.ค.-65

25 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,480.00         -                 1,480.00       25-ส.ค.-65

26 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 3,560.50         -                 3,560.50       25-ส.ค.-65

27 ค่าซ้ือคูปองตรวจโรค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 8,150.00         -                 8,150.00       25-ส.ค.-65



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บุคคลจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  ทางการเงินคณะเกษตรจะด้าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับบุคคลท่ีถูกหักภาษี และมารับใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได้ท่ีงานการเงินคณะเกษตร

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน
ท่ี หลังหักภำษี
1 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคาอเิลก็ทรอนคิ การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นายเจษฎา อุตรพันธ์ 1,200.00          -                 1,200.00          
2 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคาอเิลก็ทรอนคิ การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นายสงกรานต์ คุ้มกลาง 1,200.00          -                 1,200.00          

3 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคาอเิลก็ทรอนคิ การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นางสมพศิ ชยันโต 1,200.00          -                 1,200.00          

4 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคาอเิลก็ทรอนคิ การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นายปราโมช บุณยะตุลานนท์ 1,200.00          -                 1,200.00          

5 ค่าตอบแทนกรรมการรา่งขอบเขตของงาน TOR การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นายสดุสายสนิ แก้วเรือง 1,200.00          -                 1,200.00          

6 ค่าตอบแทนกรรมการรา่งขอบเขตของงาน TOR การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นางอ านวยพร ประทุมโพธ์ิ 1,200.00          -                 1,200.00          

7 ค่าตอบแทนกรรมการรา่งขอบเขตของงาน TOR การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00          -                 1,200.00          

8 ค่าตอบแทนกรรมการรา่งขอบเขตของงาน TOR การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นางสมพศิ ชยันโต 1,200.00          -                 1,200.00          

9 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุถนนภายในศนูย ์ครัง้ที ่2/2565 นายสดุสายสนิ แก้วเรือง 1,850.00          -                 1,850.00          

10 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุถนนภายในศนูย ์ครัง้ที ่2/2565 นางสาวพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1,550.00          -                 1,550.00          

11 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุถนนภายในศนูย ์ครัง้ที ่2/2565 นายบัณฑิต ชมไชย 1,550.00          -                 1,550.00          

12 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุถนนภายในศนูย ์ครัง้ที ่2/2565 นายอนุ นนทรีย์ 1,550.00          -                 1,550.00          

13 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุถนนภายในศนูย ์ครัง้ที ่2/2565 นายพัลลภ วงศ์ค า 1,550.00          -                 1,550.00          

14 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุถนนภายในศนูย ์ครัง้ที ่2/2565 นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง 1,550.00          -                 1,550.00          

15 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุถนนภายในศนูย ์ครัง้ที ่2/2565 นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,550.00          -                 1,550.00          

16 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุถนนภายในศนูย ์ครัง้ที ่2/2565 นายแสงอรุณ หอมกลุ่น 1,550.00          -                 1,550.00          

17 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ระบบงานไฟฟ้าสว่นงาน CCTV นางสาวสุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 1,200.00          -                 1,200.00          

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  25 สิงหำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน
ท่ี หลังหักภำษี

จ่ำยให้

18 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ระบบงานไฟฟ้าสว่นงาน CCTV นายทรงยศ โชติชุติมา 1,200.00          -                 1,200.00          

19 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ระบบงานไฟฟ้าสว่นงาน CCTV นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00          -                 1,200.00          

20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ระบบงานไฟฟ้าสว่นงาน CCTV นายนพ ตัณมุขยกุล 1,200.00          -                 1,200.00          

21 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ระบบงานไฟฟ้าสว่นงาน CCTV นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -                 1,200.00          

22 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่2/2565 นางสาวสุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 1,200.00          -                 1,200.00          
23 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่2/2565 นายทรงยศ โชติชุติมา 1,200.00          -                 1,200.00          
24 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่2/2565 นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00          -                 1,200.00          
25 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่2/2565 นายนพ ตัณมุขยกุล 1,200.00          -                 1,200.00          
26 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรา่งขอบเขตงานของ TOR ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่2/2565 นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -                 1,200.00          
27 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นายปิยะ กิตติภาดากุล 1,500.00          -                 1,500.00          

28 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,200.00          -                 1,200.00          

29 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นายสราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1,200.00          -                 1,200.00          

30 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นางสาวปาริชาติ พรมโชติ 1,200.00          -                 1,200.00          

31 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นายวีรชัย มัธยัสถ์ถาวร 1,200.00          -                 1,200.00          

32 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -                 1,200.00          

33 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน์ 1,200.00          -                 1,200.00          

34 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นางสาวชุลีพร นาคพวง 1,200.00          -                 1,200.00          

35 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พงศ์ชัยประทีป 1,200.00          -                 1,200.00          

36 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ก่อสรา้งโรงเรอืนปฏบิตักิารวจิยัฯ ครัง้ที ่1/2565 นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -                 1,200.00          

37 ค่าอบรมหลกัสตูรวทิยาการเกษตรระดบัสงู นายธานี ศรีวงศ์ชัย 200,000.00       -                 200,000.00       



วันท่ีโอน/
จ่ำยเช็ค
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25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  25 สิงหำคม พ.ศ. 2565



วันท่ีโอน/
จ่ำยเช็ค

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65
25-ส.ค.-65
25-ส.ค.-65
25-ส.ค.-65
25-ส.ค.-65
25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65

25-ส.ค.-65


