
 

   
  

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

1 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 4,600.00         -                 4,600.00       26-ก.ย.-65

2 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 5,242.00         -                 5,242.00       26-ก.ย.-65

3 วัสดุยานพาหนะ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 3,658.00         -                 3,658.00       26-ก.ย.-65

4 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 4,450.00         -                 4,450.00       26-ก.ย.-65

5 วัสดุไฟฟ้า นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 690.00            -                 690.00          26-ก.ย.-65

6 วัสดุการเกษตร นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 2,100.00         -                 2,100.00       26-ก.ย.-65

7 ค่าล่วงเวลา เดือนสิงหาคม 2565 นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 7,560.00         -                 7,560.00       26-ก.ย.-65

8 ค่าล่วงเวลา เดือนสิงหาคม 2565 นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 3,660.00         -                 3,660.00       26-ก.ย.-65

9 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 16,354.20       -                 16,354.20      26-ก.ย.-65

10 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 44,000.00       -                 44,000.00      26-ก.ย.-65

11 ค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50            -                 267.50          26-ก.ย.-65

12 ค่าอินเตอร์เน็ต เดือนสิงหาคม 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00         -                 1,284.00       26-ก.ย.-65

13 วัสดุเช้ือเพลิง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 13,360.80       -                 13,360.80      26-ก.ย.-65

14 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00         -                 1,240.00       26-ก.ย.-65

15 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00         -                 1,240.00       26-ก.ย.-65

16 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,500.00         -                 1,500.00       26-ก.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  26 กันยำยน พ.ศ. 2565



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

17 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 23,000.00       -                 23,000.00      26-ก.ย.-65

18 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 92,000.00       -                 92,000.00      26-ก.ย.-65

19 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 5,200.00         -                 5,200.00       26-ก.ย.-65

20 วัสดุบริโภค นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 3,948.00         -                 3,948.00       26-ก.ย.-65

21 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,720.00         -                 1,720.00       26-ก.ย.-65

22 ค่าล่วงเวลา   นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 12,600.00       -                 12,600.00      26-ก.ย.-65

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกรงวิจัยสุกร นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 21,525.00       -                 21,525.00      26-ก.ย.-65

24 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,275.00         -                 2,275.00       26-ก.ย.-65

25 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,480.00         -                 1,480.00       26-ก.ย.-65

26 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,035.00         -                 2,035.00       26-ก.ย.-65

27 ค่าบริการเครือข่าย นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 8,054.61         -                 8,054.61       26-ก.ย.-65

28 ค่าโทรศัพท์ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,281.86         -                 1,281.86       26-ก.ย.-65

29 วัสดุส านักงาน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,089.00         -                 2,089.00       26-ก.ย.-65

30 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,416.00         -                 2,416.00       26-ก.ย.-65

31 วัสดุส านักงาน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,940.00         -                 1,940.00       26-ก.ย.-65

32 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 3,000.00         -                 3,000.00       26-ก.ย.-65

33 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,450.00         -                 1,450.00       26-ก.ย.-65

34 วัสดุบรรจุภัณฑ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 88.00             -                 88.00           26-ก.ย.-65

35 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 12,000.00       -                 12,000.00      26-ก.ย.-65

36 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 550.00            -                 550.00          26-ก.ย.-65

37 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 180.00            -                 180.00          26-ก.ย.-65

38 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 3,000.00         -                 3,000.00       26-ก.ย.-65

39 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 4,200.00         -                 4,200.00       26-ก.ย.-65



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

40 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 900.00            -                 900.00          26-ก.ย.-65

41 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 2,300.00         -                 2,300.00       26-ก.ย.-65

42 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 810.00            -                 810.00          26-ก.ย.-65

43 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 593.00            -                 593.00          26-ก.ย.-65

44 วัสดุงานบ้าน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,500.00         -                 1,500.00       26-ก.ย.-65

45 วัสดุงานบ้าน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 1,006.00         -                 1,006.00       26-ก.ย.-65

46 วัสดุการเกษตร นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (สถานีวิจัยปากช่อง) 3,695.00         -                 3,695.00       26-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 ค่าสอนพเิศษ นายกนัตธ์นวชิญ์ ใจสงฆ์ 1,890.00          -                 1,890.00          26-ก.ย.-65
2 ค่าสอนพเิศษ นายวฒุชิยั เหมือนทอง 1,890.00          -                 1,890.00          26-ก.ย.-65

3 ค่าสอนพเิศษ นางสาวสกุญัญา พ่ึงจะแย้ม 1,890.00          -                 1,890.00          26-ก.ย.-65

4 ค่าใชจ่้ายโครงการ "Aggie Rally & Night 2022" นางสาวเมตตา เร่งขวนขวาย 54,982.00         -                 54,982.00         26-ก.ย.-65

5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ e-bidding จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายชาญณรงค์ ต้ังคณาทรัพย์ 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ e-bidding จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายสงกรานต์ คุ้มกลาง 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ e-bidding จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ e-bidding จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายสขุสนัต์ พันธ์ทอน 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ e-bidding จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายสมศกัดิ ์ สนเทศ 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ e-bidding จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายบัณฑิต ศรีสุชาติ 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ e-bidding จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายสรดิษฐ์ เอ่ียมชู 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

12 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ TOR จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ TOR จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ TOR จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

15 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ TOR จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นางสมพิศ ชยันโต 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

16 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ TOR จา้งก่อสรา้งปรบัปรงุถนนภายในศนูยว์จิยัขา้วโพดฯ นายภัทร ภิญชวนิชย์ 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

17 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกและสาธารณูปโภคฯ นายสุดสายสิน แก้วเรือง 1,500.00          -                 1,500.00          26-ก.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  26 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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกและสาธารณูปโภคฯ นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

19 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกและสาธารณูปโภคฯ นายพัลลภ วงศ์ค า 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกและสาธารณูปโภคฯ นายทศพล ตู้ธนสาร 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65

21 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ปรบัปรงุตาขา่ยกนันกและสาธารณูปโภคฯ นายลือศักด์ิ บุตรเหล่ 1,200.00          -                 1,200.00          26-ก.ย.-65


