
 

   
  

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

1 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 1,000.00         -                 1,000.00       13-ก.ย.-65

2 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,724.00         -                 1,724.00       13-ก.ย.-65

3 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,270.00         -                 2,270.00       13-ก.ย.-65

4 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,268.00         -                 1,268.00       13-ก.ย.-65

5 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,751.00         -                 2,751.00       13-ก.ย.-65

6 ค่าสอนพิเศษ นายณรงค์ฤทธ์ิ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00         -                 2,400.00       13-ก.ย.-65

7 วัสดุบริโภค นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 94,957.00       -                 94,957.00      13-ก.ย.-65

8 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,000.00         -                 1,000.00       13-ก.ย.-65

9 ค่าตรวจสภาพรถยนต์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 500.00            -                 500.00          13-ก.ย.-65

10 ค่าล่วงเวลา เดือนกรกฎาคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 16,550.00       -                 16,550.00      13-ก.ย.-65

11 อาหารและเคร่ืองด่ืม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 1,760.00         -                 1,760.00       13-ก.ย.-65

12 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,798.00         -                 4,798.00       13-ก.ย.-65

13 วัสดุก่อสร้าง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,981.00         -                 4,981.00       13-ก.ย.-65

14 ค่าจ้างเหมา นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,800.00         -                 4,800.00       13-ก.ย.-65

15 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 390.00            -                 390.00          13-ก.ย.-65

16 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,950.00         -                 4,950.00       13-ก.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  13 กันยำยน พ.ศ. 2565



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

17 วัสดุการเกษตร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 4,320.00         -                 4,320.00       13-ก.ย.-65

18 วัสดุยานพาหนะ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (ภาควิชาสัตวบาล) 2,820.00         -                 2,820.00       13-ก.ย.-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 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมรา่งขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นางปารสิทุธิ ์ เฉลิมชัยวัฒน์ 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
2 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมรา่งขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นางสมพศิ ชยันโต 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65

3 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมรา่งขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นางสาวธนาวดี สมบุญศิริ 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65

4 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมรา่งขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นางสาวชลติา ชินพันธ์ 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65

5 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมประกวดราคาทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นางสาวพชัรยีา บุญกอแก้ว 2,400.00          -                 2,400.00          13-ก.ย.-65

6 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมประกวดราคาทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นางสาวณฎัฐณิี ทะนะแสง 2,400.00          -                 2,400.00          13-ก.ย.-65

7 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมประกวดราคาทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นางสมพิศ ชยันโต 2,400.00          -                 2,400.00          13-ก.ย.-65
8 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมประกวดราคาทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นางสาวชลติา ชินพันธ์ 2,400.00          -                 2,400.00          13-ก.ย.-65

9 ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมประกวดราคาทางอเิลก็ทรอนิกส ์ประกวดราคาซือ้ชุดอบแหง้ฯ นายสรดษิฐ์ เอ่ียมชู 2,400.00          -                 2,400.00          13-ก.ย.-65

10 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
11 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
12 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายสมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
13 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวศุภิฌา ธนะจิตต์ 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
14 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวดาวจรัส เกตุโรจน์ 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
15 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวปานจิต ด ารงกุญก าจร 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
16 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายจิรพัฒน์ โชติกไกร 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
17 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายกฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  13 กันยำยน พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค

จ่ำยให้

18 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
19 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นางสาวสุภาภร เสาธงน้อย 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
20 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
21 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายภัทร ภิญชวนิตย์ 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65
22 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรบัพสัดุในการประชุมครัง้ที ่2/2565 จา้งก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารฯ นายวิทยา จินดาหลวง 1,200.00          -                 1,200.00          13-ก.ย.-65


