
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 ค่าเล้ียงรับรอง นางสาวสุภาภรณ์ เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 2,080.00        -               2,080.00      28-พ.ย.-65
2 ค่าเล้ียงรับรอง นางสาวสุภาภรณ์ เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 1,045.00        -               1,045.00      28-พ.ย.-65
3 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวสุภาภรณ์ เลิศศิริ (ภาควิชาส่งเสริมฯ) 90.00            -               90.00          28-พ.ย.-65
4 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 600.00          -               600.00         28-พ.ย.-65
5 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,500.00        -               2,500.00      28-พ.ย.-65
6 ค่าสอนพิเศษ นายวุฒินันท์ นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 7,200.00        -               7,200.00      28-พ.ย.-65
7 วัสดุบริโภค นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 77,565.00      -               77,565.00    28-พ.ย.-65
8 วัสดุบริโภค นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 94,953.00      -               94,953.00    28-พ.ย.-65
9 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00        -               1,240.00      28-พ.ย.-65
10 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,480.00        -               1,480.00      28-พ.ย.-65
11 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00        -               1,240.00      28-พ.ย.-65
12 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00        -               1,240.00      28-พ.ย.-65
13 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00        -               1,240.00      28-พ.ย.-65
14 ค่าโทรศัพท์ เดือนกันยายน 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 267.50          -               267.50         28-พ.ย.-65
15 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือนกันยายน 2565 นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,284.00        -               1,284.00      28-พ.ย.-65
16 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,240.00        -               1,240.00      28-พ.ย.-65
17 วัสดุการแพทย์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,500.00        -               7,500.00      28-พ.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 ค่าเบ้ียประกันรถยนต์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 2,981.02        -               2,981.02      28-พ.ย.-65
19 ค่าเบ้ียประกันรถยนต์ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 7,845.41        -               7,845.41      28-พ.ย.-65
20 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน์ (สถานีวิจัยทับกวาง) 1,720.00        1,720.00      28-พ.ย.-65
21 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 1,680.00        -               1,680.00      28-พ.ย.-65
22 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นายธีระ  สมหวัง (สถานีวิจัยเขาหินซ้อน) 1,680.00        -               1,680.00      28-พ.ย.-65
23 ค่าอาหารประชุมโครงการฯ นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง (ส านักงานเลขานุการ) 3,500.00        -               3,500.00      28-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 ค่าใชจ่้ายโครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการฯ นางเพชรดา ปินใจ 40,000.00       -                40,000.00       28-พ.ย.-65
2 ค่าอาหารวา่ง , ค่าวทิยากร , ค่าจา้งเหมาเชา่รถตู ้ค่าใชจ่้ายรวม 3 ฉบบั นางสาววรรณสริิ วรรณรัตน์ 6,000.00         -                6,000.00         28-พ.ย.-65
3 ค่าลงทะเบยีนประชมุวชิาการ นางปารสิทุธิ ์ เฉลิมชัยวัฒน์ 5,700.00         -                5,700.00         28-พ.ย.-65
4 ค่าใชจ่้ายเดนิทาง รวม 2 ฉบบั นางกิง่กานท์ พานิชนอก 2,400.00         -                2,400.00         28-พ.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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


