
 

   
  

ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 60.00            -               60.00          4-พ.ย.-65
2 ค่าสอนพิเศษ ทพ.อาคม นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,200.00        -               1,200.00      4-พ.ย.-65
3 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,316.00        -               3,316.00      4-พ.ย.-65
4 วัสดุบริโภค นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 94,929.00      -               94,929.00    4-พ.ย.-65
5 ค่าสอนพิเศษ นายธีรภัทร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 7,200.00        -               7,200.00      4-พ.ย.-65
6 ค่าสอนพิเศษ นายธีรภัทร นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 4,800.00        -               4,800.00      4-พ.ย.-65
7 ค่าสอนพิเศษ ผศ.ชนิดา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,600.00        -               1,600.00      4-พ.ย.-65
8 ค่าส่งเอกสาร เดือนกันยายน 2565 นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 215.00          -               215.00         4-พ.ย.-65
9 ค่าส่งเอกสาร เดือนสิงหาคม 2565 นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 315.00          -               315.00         4-พ.ย.-65
10 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 1,397.00        -               1,397.00      4-พ.ย.-65
11 วัสดุทางการศึกษา นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,810.00        -               3,810.00      4-พ.ย.-65
12 วัสดุงานบ้าน นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 2,930.00        -               2,930.00      4-พ.ย.-65
13 วัสดุงานบ้าน นางสาวศรันยา  เผือกผ่อง (ภาควิชาคหกรรมฯ) 3,766.00        -               3,766.00      4-พ.ย.-65
14 วัสดุทางการศึกษา นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 600.00          -               600.00         4-พ.ย.-65
15 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นายศุภกิตต์  สายสุนทร (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 1,300.00        -               1,300.00      4-พ.ย.-65
16 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวชามา  อินซอน (ภาควิชากีฎวิทยา) 1,300.00        -               1,300.00      4-พ.ย.-65
17 วัสดุงานบ้าน นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 1,720.00        -               1,720.00      4-พ.ย.-65

หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี :

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565



ล ำดับ จ่ำยให้ จ ำนวนเงิน ภำษีหัก จ ำนวนเงิน วันท่ีโอน/
ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
18 วัสดุส านักงาน นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 371.00          -               371.00         4-พ.ย.-65
19 ค่าไปรษณีย์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 63.00            -               63.00          4-พ.ย.-65
20 วัสดุเช้ือเพลิง นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 1,000.00        -               1,000.00      4-พ.ย.-65
21 ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 4,000.00        -               4,000.00      4-พ.ย.-65
22 ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2565 นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 6,080.00        -               6,080.00      4-พ.ย.-65
23 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 1,000.00        -               1,000.00      4-พ.ย.-65
24 ค่าใช้จ่ายเดินทาง นางสาวปาริชาติ  พรมโชติ (ภาควิชาพืชไร่นา) 2,990.00        -               2,990.00      4-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 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นางล าพงึ กล่ินศรีสุข 9,000.00         90.00             8,910.00         4-พ.ย.-65
2 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นางสาวละเอยีด สุขกุล 9,000.00         90.00             8,910.00         4-พ.ย.-65
3 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นางกาญจนา ทองปาน 11,000.00       110.00           10,890.00       4-พ.ย.-65
4 ค่าจา้งเหมา เดอืนตุลาคม 2565 นางสนุทรี ศรีตะระโส 8,000.00         80.00             7,920.00         4-พ.ย.-65

จ่ำยให้

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  4 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 หน่วยงาน

ท่ี ณ ท่ีจ่ำย หลังหักภำษี จ่ำยเช็ค
1 1002342941 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 157,658.46      1,576.58     156,081.88   4-พ.ย.-65 ยังไม่มีใบเสร็จ ภ.สัตวบาล
2 คืนเงินค้ าประกัน บริษัท อะบิลิต้ี เพสต์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด 3,745.00         -            3,745.00       4-พ.ย.-65 ส านักงานเลขานุการ

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

แจ้งเร่ืองกำรโอนเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี  4 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565


