
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าจ้างเหมา นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 2,000.00        -               2,000.00      2-พ.ย.-65
2 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,274.00        -               1,274.00      2-พ.ย.-65
3 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 980.00          -               980.00         2-พ.ย.-65
4 ค่าจ้างเหมา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 9,000.00        9,000.00      2-พ.ย.-65
5 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,667.00        -               1,667.00      2-พ.ย.-65
6 วัสดุงานบ้าน นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,468.00        -               2,468.00      2-พ.ย.-65
7 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,096.00        3,096.00      2-พ.ย.-65
8 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 580.00          -               580.00         2-พ.ย.-65
9 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,000.00        -               3,000.00      2-พ.ย.-65
10 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,340.00        -               1,340.00      2-พ.ย.-65
11 ค่าสอนพิเศษ นายดิชช์พงษ์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -               2,400.00      2-พ.ย.-65
12 ค่าสอนพิเศษ ผศ.เสาวภา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,620.00        -               1,620.00      2-พ.ย.-65
13 ค่าสอนพิเศษ นายดิชช์พงษ์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,400.00        -               2,400.00      2-พ.ย.-65
14 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,341.00        3,341.00      2-พ.ย.-65
15 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 680.00          -               680.00         2-พ.ย.-65
16 วัสดุงานบ้าน นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,738.00        -               2,738.00      2-พ.ย.-65
17 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,500.00        1,500.00      2-พ.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,060.00        -               1,060.00      2-พ.ย.-65
19 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 240.00          -               240.00         2-พ.ย.-65
20 อาหารประชุม นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 1,600.00        -               1,600.00      2-พ.ย.-65
21 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 130.00          -               130.00         2-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 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางสาวอรวรรณ ค ำดี 2,620.00         -                2,620.00         2-พ.ย.-65
2 เงนิต าแหน่งรองคณบด ีเดอืนตุลาคม 2565 นางสาวเมตตา เร่งขวนขวำย 5,600.00         560.00           5,040.00         2-พ.ย.-65
3 เงนิต าแหน่งรองคณบด ีเดอืนตุลาคม 2565 นางสาวติรี พังงำ 5,600.00         560.00           5,040.00         2-พ.ย.-65
4 เงนิพเิศษต าแหน่งนกัวชิาการพสัดุ วนัที ่5-31 ตุลาคม 2565 นายสงกรานต์ คุ้มกลำง 2,612.90         261.29           2,351.61         2-พ.ย.-65
5 เงนิต าแหน่งหวัหน้างาน เดอืนตุลาคม 2565 นางสาวปาลดิา ข่มอำวุธ 2,500.00         250.00           2,250.00         2-พ.ย.-65
6 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นางพทิยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1,670.00         -                1,670.00         2-พ.ย.-65
7 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง นำงสำวสำยพิณ ทรัพย์เฉลิม 3,200.00         -                3,200.00         2-พ.ย.-65
8 ค่าลว่งเวลา เดอืนกนัยายน 2565 นางสาวแสงแข น้ำวำนิช 9,030.00         -                9,030.00         2-พ.ย.-65
9 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นางวราภรณ์ วงค์พิลำ 3,025.00         -                3,025.00         2-พ.ย.-65
10 ค่าใชจ่้ายรวม 2 ฉบบั นำงประนอม คงสกุล 2,500.00         -                2,500.00         2-พ.ย.-65
11 เงนิต าแหน่งรองหวัหน้าภาคฯ เดอืนตุลาคม 2565 นำงสำวชลำธร จูเจริญ 2,000.00         200.00           1,800.00         2-พ.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


