
 

   
  

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

1 ค่าบัตรเติมเงิน นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 2,000.00         -                 2,000.00       16-ก.ย.-65

2 ค่าอาหารว่างประชุม นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 230.00            -                 230.00          16-ก.ย.-65

3 วัสดุยานพาหนะ นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน์ (ศูนย์วิจัยข้าวโพด) 3,100.00         -                 3,100.00       16-ก.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  16 กันยำยน 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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมนิหลกัสตูร นางสาวชามา อินซอน 8,000.00          -                 8,000.00          16-ก.ย.-65
2 วสัดุสิง่พมิพ์ นางสาวสจุนิต์ เจนวีรวัฒน์ 1,990.20          -                 1,990.20          16-ก.ย.-65

3 ค่าใชจ่้ายโครงการฯ รวม 3 ฉบบั นางสาวเมตตา เร่งขวนขวาย 39,640.00         -                 39,640.00         16-ก.ย.-65

4 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายสมชาย โพธิสาร 3,840.00          -                 3,840.00          16-ก.ย.-65

5 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายชยัมงคล ตะนะสอน 960.00             -                 960.00             16-ก.ย.-65

6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาววรรณสริิ วรรณรัตน์ 240.00             -                 240.00             16-ก.ย.-65

7 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวสายพิณ ทรัพย์เฉลิม 3,200.00          -                 3,200.00          16-ก.ย.-65

8 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นายพรเทพ แช่มช้อย 13,520.00         -                 13,520.00         16-ก.ย.-65

9 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 6 ฉบบั นางปิยนุช ศรไชย 4,195.00          -                 4,195.00          16-ก.ย.-65

10 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางสาวภรณิภา โพธ์ิศิริ 11,900.00         -                 11,900.00         16-ก.ย.-65

11 ค่าอาหารวา่งประชมุ นางวีระศรี เมฆตรง 200.00             -                 200.00             16-ก.ย.-65

12 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวอรวรรณ ค าดี 5,380.00          -                 5,380.00          16-ก.ย.-65

13 เงนิประจ าต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนกนัยายน 2565 นางน้องนุช ศิริวงศ์ 4,000.00          400.00            3,600.00          16-ก.ย.-65

14 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวณัฐพร วรธงไชย 17,130.00         -                 17,130.00         16-ก.ย.-65

15 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางสาวสดใส ช่างสลัก 14,430.00         -                 14,430.00         16-ก.ย.-65

16 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง 480.00             -                 480.00             16-ก.ย.-65

17 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางศศินันท์ ทิพย์โอสถ 3,900.00          -                 3,900.00          16-ก.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  16 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 ค่าจา้งเหมา เดอืนสงิหาคม 2565 นางสาวอุทัยวรรณ ปุ๊ดเป้ีย 8,000.00          80.00              7,920.00          16-ก.ย.-65

19 ค่าจา้งเหมา เดอืนสงิหาคม 2565 นางสาวนุชนาถ ธนูแก้ว 10,000.00         100.00            9,900.00          16-ก.ย.-65

20 ค่าจา้งเหมา เดอืนสงิหาคม 2565 นางชนกนันท์ รอดภักดี 8,000.00          80.00              7,920.00          16-ก.ย.-65

21 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพนสิติ นางสาวเบญญา มะโนชัย 200,000.00       -                 200,000.00       16-ก.ย.-65


