
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์  เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 80.00            -               80.00          15-พ.ย.-65
2 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 5,220.00        -               5,220.00      15-พ.ย.-65
3 ค่าล่วงเวลา เดือนตุลาคม 2565 นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 2,160.00        -               2,160.00      15-พ.ย.-65
4 ค่าสอนพิเศษ ศ.อ านาจ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 3,240.00        -               3,240.00      15-พ.ย.-65
5 ค่าสอนพิเศษ ศ.เอิบ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 3,240.00        -               3,240.00      15-พ.ย.-65
6 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 1,300.00        -               1,300.00      15-พ.ย.-65
7 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 1,300.00        -               1,300.00      15-พ.ย.-65
8 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 1,300.00        -               1,300.00      15-พ.ย.-65
9 ค่าล่วงเวลา เดือนตุลาคม 2565 นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 6,370.00        -               6,370.00      15-พ.ย.-65
10 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00        -               4,200.00      15-พ.ย.-65
11 ค่าโทรศัพท์ เดือนกันยายน 2565 นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 107.00          -               107.00         15-พ.ย.-65
12 ค่าสอนพิเศษ คุณปณิธาน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 320.00          -               320.00         15-พ.ย.-65
13 ค่าสอนพิเศษ คุณปณิธาน นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,600.00        -               1,600.00      15-พ.ย.-65
14 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00        -               4,200.00      15-พ.ย.-65
15 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00        -               4,200.00      15-พ.ย.-65
16 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00        -               4,200.00      15-พ.ย.-65
17 ค่าสอนพิเศษ คุณสิทธิศักด์ิ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 1,600.00        -               1,600.00      15-พ.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี    กรกฎำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าตอบแทนสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 4,200.00        -               4,200.00      15-พ.ย.-65
19 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว (ภาควิชาพืชสวน) 2,000.00        -               2,000.00      15-พ.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 เงนิต ำแหน่งรองหวัหน้ำภำคฯ เดอืนพฤศจกิำยน 2565 นำยด ำรงวฒุิ อ่อนวิมล 2,000.00         200.00           1,800.00         15-พ.ย.-65
2 เงนิต ำแหน่งหวัหน้ำภำคฯ เดอืนตุลำคม 2565 นำงสำวศรนัยำ เผือกผ่อง 5,600.00         560.00           5,040.00         15-พ.ย.-65
3 ค่ำใชจ่้ำยเดนิทำง รวม 2 ฉบบั นำงสำวอรวรรณ ค ำดี 6,945.00         -                6,945.00         15-พ.ย.-65
4 ค่ำใชจ่้ำยเดนิทำง   นำงสำวปำลดิำ ข่มอำวุธ 1,240.00         -                1,240.00         15-พ.ย.-65
5 ค่ำสอนพเิศษ นำงสำววรำภรณ์ จันทร์จ ำนงค์ 1,620.00         -                1,620.00         15-พ.ย.-65
6 ค่ำสมนำคุณกำรสอบวดัคุณสมบตัิ นำยสมชยั อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 2,300.00         -                2,300.00         15-พ.ย.-65
7 ค่ำใชจ่้ำยโครงกำร Intership Program ของนสิติ นำงสำวดลฤดี ใจสุทธ์ิ 200,000.00      -                200,000.00     15-พ.ย.-65
8 ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรบรหิำรจดักำรดำ้นวเิทศสมัพนัธ์ นำงสำวดลฤดี ใจสุทธ์ิ 40,000.00       -                40,000.00       15-พ.ย.-65
9 ค่ำใชจ่้ำยกจิกรรมกำรสนบัสนุนนสิติเสนอผลงำนวจิยัฯ นำงสำวพจิติรำ แก้วสอน 20,000.00       -                20,000.00       15-พ.ย.-65
10 ค่ำเครื่องดืม่ประชมุกจิกรรมที ่1 นำงสำวิตรี พังงำ 115.00            -                115.00           15-พ.ย.-65
11 ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรจดัสมัมนำบุคลำกรคณะเกษตร ครัง้ที ่1/2566 นำงสำวิตรี พังงำ 380,000.00      -                380,000.00     15-พ.ย.-65
12 ค่ำใชจ่้ำยกจิกรรมที ่2 วถิไีทยวถิเีกษตร : ชมิ ชอ้ป แชร ์แลคณะเกษตร นำงสำวิตรี พังงำ 250,000.00      -                250,000.00     15-พ.ย.-65
13 ค่ำใชจ่้ำยกจิกรรมที ่1 กำรปรมุคณะกรรมกำรกจิกำรพเิศษฯ นำงสำวิตรี พังงำ 7,500.00         -                7,500.00         15-พ.ย.-65
14 ค่ำจำ้งเหมำเดอืนตุลำคม 2565 นำงสำวนุชนำถ  ธนูแก้ว 7,600.00         76.00             7,524.00         15-พ.ย.-65
15 ค่ำจำ้งเหมำเดอืนตุลำคม 2565 นำงสำวอุทัยวรรณ ปุ๊ดเป้ีย 8,000.00         80.00             7,920.00         15-พ.ย.-65
16 ค่ำจำ้งเหมำเดอืนตุลำคม 2565 นำงชนกนันท์ รอดภักดี 8,000.00         80.00             7,920.00         15-พ.ย.-65
17 ค่ำจำ้งเหมำเดอืนตุลำคม 2565 นำงสำวสิริยุพำ ชัยกัมลำส 19,000.00       190.00           18,810.00       15-พ.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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



แนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.  บริษัทฯ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารกับคณะเกษตร ผ่าน http://www.agr.ku.ac.th  หัวข้อ การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  บริษัทฯ น าใบเสร็จรับเงิน โดยลงรายมือช่ือผู้รับเงินมาพร้อมแล้วตามเลขท่ีใบแจ้งหน้ีมาส่งให้กับงานการเงินคณะเกษตร
3.  เม่ืองานการเงินคณะเกษตรได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว จะด าเนินการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้กับทางบริษัทฯ  

 
    
    

ล ำดับ เลขท่ีใบแจ้งหน้ี จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/ หมำยเหตุ
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าเบ้ียประกัน บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 11,231.26           104.97         11,126.29        15-พ.ย.-65
2 6510116 บริษัท เอ.แอนด์ เอส.พลาสตแพค จ ากัด 192,500.00         1,799.07       190,700.93       15-พ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ
3 6510-31003 บริษัท เฉลิมชัยออยส์ จ ากัด 64,821.00           605.80         64,215.20        15-พ.ย.-65
4 6510-03 ร้านระไดนาโม 5,114.60            47.80           5,066.80          15-พ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  15 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565


