
 

   
  

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

1 ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมี นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 2,800.00         -                 2,800.00       30-ส.ค.-65

2 วัสดุส านักงาน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,940.00         -                 4,940.00       30-ส.ค.-65

3 วัสดุการเกษตร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,670.00         -                 4,670.00       30-ส.ค.-65

4 ค่าอาหารประชุม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 705.00            -                 705.00          30-ส.ค.-65

5 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินฯ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,000.00         -                 4,000.00       30-ส.ค.-65

6 ค่าโทรศัพท์ เดือนกรกฎาคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50            -                 267.50          30-ส.ค.-65

7 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนกรกฎาคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00         -                 1,284.00       30-ส.ค.-65

8 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 2,622.25         -                 2,622.25       30-ส.ค.-65

9 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 3,554.50         -                 3,554.50       30-ส.ค.-65

10 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 15,602.80       -                 15,602.80      30-ส.ค.-65

11 วัสดุงานบ้าน นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,800.00         -                 1,800.00       30-ส.ค.-65

12 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 22,000.00       -                 22,000.00      30-ส.ค.-65

13 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 3,737.25         -                 3,737.25       30-ส.ค.-65

14 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 5,595.00         -                 5,595.00       30-ส.ค.-65

15 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,000.00         -                 1,000.00       30-ส.ค.-65

16 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,943.00         -                 2,943.00       30-ส.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  30 สิงหำคม พ.ศ. 2565



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

17 วัสดุการแพทย์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,178.01         -                 4,178.01       30-ส.ค.-65

18 ค่าจ้างเหมา  นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00         -                 9,000.00       30-ส.ค.-65

19 ค่าจ้างเหมา  นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00         -                 9,000.00       30-ส.ค.-65

20 ค่าจ้างเหมา  นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00         -                 9,000.00       30-ส.ค.-65

21 ค่าจ้างเหมา  นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 10,000.00       -                 10,000.00      30-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 ค่าไปรษณีย ์เดอืนกรกฎาคม 2565 นางสาวรชัฎาวรรณ เงินกล่ัน 940.00             -                 940.00             30-ส.ค.-65
2 ค่าใชจ่้ายกจิกรรมที ่4 รวงทองลาทุง่ ปี 2565 นางสาวติรี พังงา 180,000.00       -                 180,000.00       30-ส.ค.-65

3 ค่าใชจ่้ายโครงการการเรยีนการสอนรายวชิาเกษตรศาสตรท์ัว่ไป นายสรุเชษฎ์ อร่ามรักษ์ 30,000.00         -                 30,000.00         30-ส.ค.-65

4 ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งทกัษะวชิาชพีผลติภณัฑจ์ากแมลง นายอศัเลข รัตนวรรณี 30,000.00         -                 30,000.00         30-ส.ค.-65

5 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง  นางวราภรณ์ วงค์พิลา 2,340.00          -                 2,340.00          30-ส.ค.-65

6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 3 ฉบบั นางสาวสายพณิ ทรัพย์เฉลิม 7,660.00          -                 7,660.00          30-ส.ค.-65

7 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง 960.00             -                 960.00             30-ส.ค.-65

8 ค่าตอบแทนกรรมการประกวดราคาอเิลก็ทรอนคิ การก่อสรา้งถนนภายในสถานฯี นางนวลปรางค์ ไชยตะขบ 1,200.00          -                 1,200.00          30-ส.ค.-65

9 ค่าสอนพเิศษ นายสรุพล ยินอัศวพรรณ 1,620.00          -                 1,620.00          30-ส.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  30 สิงหำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


