
 

   
  

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

1 ค่าสอนพิเศษ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,620.00         -                 1,620.00       14-ก.ย.-65

2 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 600.00            -                 600.00          14-ก.ย.-65

3 วัสดุไฟฟ้า นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 150.00            -                 150.00          14-ก.ย.-65

4 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,920.00         -                 4,920.00       14-ก.ย.-65

5 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,690.00         -                 1,690.00       14-ก.ย.-65

6 ค่าบริการเครือข่าย นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 533.93            -                 533.93          14-ก.ย.-65

7 ค่าบริการเครือข่าย นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 1,059.30         -                 1,059.30       14-ก.ย.-65

8 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 7,250.00         -                 7,250.00       14-ก.ย.-65

9 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,880.00         -                 2,880.00       14-ก.ย.-65

10 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,160.00         -                 2,160.00       14-ก.ย.-65

11 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 4,120.00         -                 4,120.00       14-ก.ย.-65

12 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 3,490.00         -                 3,490.00       14-ก.ย.-65

13 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 5,000.00         -                 5,000.00       14-ก.ย.-65

14 วัสดุการเกษตร นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 495.00            -                 495.00          14-ก.ย.-65

15 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,500.00         -                 2,500.00       14-ก.ย.-65

16 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาววริยา  ด่อนศรี (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์) 2,000.00         -                 2,000.00       14-ก.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  14 กันยำยน พ.ศ. 2565



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

17 ค่าจ้างเหมา นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 1,800.00         -                 1,800.00       14-ก.ย.-65

18 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 18,320.00       -                 18,320.00      14-ก.ย.-65

19 วัสดุงานบ้าน นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 2,546.60         -                 2,546.60       14-ก.ย.-65

20 วัสดุยานพาหนะ นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 2,386.10         -                 2,386.10       14-ก.ย.-65

21 ค่าจ้างเหมา นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 3,000.00         -                 3,000.00       14-ก.ย.-65

22 ค่าแก๊ส นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 740.00            -                 740.00          14-ก.ย.-65

23 วัสดุการเกษตร นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 800.00            -                 800.00          14-ก.ย.-65

24 ค่าสุรากล่ันชุมชน นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 4,800.00         -                 4,800.00       14-ก.ย.-65

25 วัสดุการเกษตร นางสาวนิภา  เข่ือนควบ (สถานีวิจัยดอยปุย) 640.00            -                 640.00          14-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 ค่าของทีร่ะลกึโครงการ นางสาวสธุลีกัษณ์ ไกรสุวรรณ 1,500.00          -                 1,500.00          14-ก.ย.-65
2 ค่าสอนพเิศษ นางสาวชลธชิา รักใคร่ 1,620.00          -                 1,620.00          14-ก.ย.-65

3 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวเบญจมาภรณ์ ปานรัตน์ 500.00             -                 500.00             14-ก.ย.-65

4 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ 20 ก.ย.-31 ก.ย.65 นายด ารงวฒุิ อ่อนวิมล 774.24             77.42              696.82             14-ก.ย.-65

5 ค่าเขา้ชมสถานที่ นางสาวชตุมิา ชวลิตมณเฑียร 175.00             -                 175.00             14-ก.ย.-65

6 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนสงิหาคม 2565 นางสาวธนาทพิย์ สุวรรณโสภี 4,000.00          400.00            3,600.00          14-ก.ย.-65

7 เงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาคฯ เดอืนสงิหาคม 2565 นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ 5,600.00          560.00            5,040.00          14-ก.ย.-65

8 ค่าใชจ่้ายโครงการสง่เสรมิการพฒันาจารย ์ฯ นายรุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม 20,000.00         -                 20,000.00         14-ก.ย.-65

9 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ รวม 2 ฉบบั นางพรรณวดี โสพรรณรัตน์ 15,250.00         -                 15,250.00         14-ก.ย.-65

10 ครภุณัฑ ์รวม 2 ฉบบั นางสาวปาริสุทธ์ิ เฉลิมชัยวัฒน์ 14,231.00         -                 14,231.00         14-ก.ย.-65

11 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีต่ ารวจ เดอืนสงิหาคม 2565 นางประนอม คงสกุล 1,500.00          -                 1,500.00          14-ก.ย.-65

12 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ฝึกอบรมฯ นางศศินันท์ ทิพย์โอสถ 2,165.00          -                 2,165.00          14-ก.ย.-65

13 เงนิประจ าต าแหน่งรอง ผอ.ศนูยฯ์ เดอืนสงิหาคม 2565 นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 4,000.00          400.00            3,600.00          14-ก.ย.-65

14 เงนิประจ าต าแหน่งรอง ผอ.ศนูยฯ์ เดอืนสงิหาคม 2565 นางสาวสดใส ช่างสลัก 4,000.00          400.00            3,600.00          14-ก.ย.-65

15 เงนิประจ าต าแหน่งรอง ผอ.ศนูยฯ์ เดอืนสงิหาคม 2565 นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน์ 4,000.00          400.00            3,600.00          14-ก.ย.-65

16 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางวราภรณ์ วงค์พิลา 29,581.00         -                 29,581.00         14-ก.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี   14 กันยำยน พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


