
 

   
  

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

1 ค่าเบ้ียประกัน นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อนฉ 1,182.35         -                 1,182.35       8-ส.ค.-65

2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อนฉ 1,840.00         -                 1,840.00       8-ส.ค.-65

3 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 150.00            -                 150.00          8-ส.ค.-65

4 ค่าพานพุ่ม นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,000.00         -                 1,000.00       8-ส.ค.-65

5 วัสดุบริโภค นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,100.00         -                 2,100.00       8-ส.ค.-65

6 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,000.00         -                 2,000.00       8-ส.ค.-65

7 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 3,000.00         -                 3,000.00       8-ส.ค.-65

8 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 5,000.00         -                 5,000.00       8-ส.ค.-65

9 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,000.00         -                 4,000.00       8-ส.ค.-65

10 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 3,214.00         -                 3,214.00       8-ส.ค.-65

11 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,500.00         -                 4,500.00       8-ส.ค.-65

12 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 3,360.00         -                 3,360.00       8-ส.ค.-65

13 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,320.00         -                 4,320.00       8-ส.ค.-65

14 ค่าบริการเครือข่าย เดือนพฤษภาคม 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 530.72            -                 530.72          8-ส.ค.-65

15 ค่าบริการเครือข่าย เดือนพฤษภาคม 2565 นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.30         -                 1,059.30       8-ส.ค.-65

-               8-ส.ค.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  8 สิงหำคม พ.ศ. 2565



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 เงนิประจ ำต ำแหน่งหวัหน้ำสถำนฯี เดอืนกรกฎำคม 2565 นำงสำวทพิยม์นต ์ ใยเกษ 2,000.00          200.00            1,800.00          8-ส.ค.-65
2 ค่ำใชจ่้ำยเดนิทำง รวม 2 ฉบบั นำยทวเีกยีรติ ทวีกสิกรรม 3,680.00          -                 3,680.00          8-ส.ค.-65

3 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนำยปิยะ กิตติภาดากุล 1,500.00          -                 1,500.00          8-ส.ค.-65

4 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนำยสดุสำยสนิ แก้วเรือง 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

5 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนำยณฎัฐ พิชกรรม 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

6 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนำยจริพฒัน์ โชติกไกร 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

7 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนายสราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

8 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนำงสำวปำรชิำติ พรมโชติ 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

9 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนำยวรีชยั มัธยัสถ์ถาวร 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

10 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

11 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนางสาวชุลีพร นาคพวง 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

12 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

13 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง ครัง้ที ่3/2565 ก่อสรำ้งโรงเรอืนปฏบิตักิำรวจิยัฯนายนพ ตัณมุขยกุล 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

14 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรก ำหนด TOR ครัง้ที ่2/2565 ซือ้ระบบวเิครำะหค์ุณภำพน ้ำฯ นายจ าเริญ เท่ียงธรรม 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

15 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรก ำหนด TOR ครัง้ที ่2/2565 ซือ้ระบบวเิครำะหค์ุณภำพน ้ำฯ นายชาญวิทย์ แก้วตาปี 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

16 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรก ำหนด TOR ครัง้ที ่2/2565 ซือ้ระบบวเิครำะหค์ุณภำพน ้ำฯ นายดนัย จัตวา 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

17 ค่ำตอบแทนประชมุกรรมกำรก ำหนด TOR ครัง้ที ่2/2565 ซือ้ระบบวเิครำะหค์ุณภำพน ้ำฯ นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00          -                 1,200.00          8-ส.ค.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  8 สิงหำคม พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


